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danne ramme om nye funktioner og aktiviteter til gavn for lo-
kalområdet. 

I dette projekt fik vi for første gang lejlighed til at arbejde på 
tværs af vores tre fagområder i et konkret projekt. Grupperne 
udviklede vidt forskellige funktioner til kirkerummet, men fæl-
les for alle projekterne var en videnskabeligt funderet tilgang til 
registrering af eksisterende forhold, analyse af funktioner og 
brugere og indkredsning af en specifik problemstilling samt in-
tegration af viden i designprocessen. Herfra udsprang en masse 
forskellige designprocesser, både i retning af detaljerede pro-
duktdesigns men også mere overordnede site-specifikke 
lyskoncepter. De forskellige faglige baggrunde kom til udtryk i 
et væld af kreative tilgange, og vores tegnesal var i løbet af ef-
teråret og vinteren spækket med alt fra analoge modeller i 1:1 
mockups til summende, renderende computere og elektronik-
prototyper. Resultatet blev syv projekter, hvoraf vi i det følgen-
de vil beskrive de to.

Et religionsneutralt ceremonirum 
Et projekt foreslog at transformere kirkerummet til et religi-
onsneutralt ceremonirum og arbejdede med at redefinere kirke-
rummets identitet i en mere religionsneutral retning ved hjælp 
af lys. Samtidigt foreslogs der et dynamisk indtag af dagslys, 
som får rummet til at ændre karakter i løbet af en ceremoni for 
at understøtte følelser og stemninger knyttet til ceremonien. 
Projektgruppen gik også i dybden. Den designede og byggede et 
dynamisk vinduespanel af materialet PDLC, hvor gennemsigtig-
heden kan styres ved hjælp af strøm, der sendes gennem mate-
rialet. Projektet er et eksempel på, hvordan teknisk viden og nye 
teknologier kan indarbejdes i et projekt, hvor kunstlys og dags-
lys spiller sammen og tilfører ny værdi til et rum og dets nye 
funktion.

Klatrehal og café
En anden gruppe arbejdede med at omdanne det høje kirkerum 
til kombineret klatrehal og café. Gruppen tog udgangspunkt i 
registreringer og opmålinger af eksisterende restaurationer og 
klatrehaller. Designet understøtter klatrernes krav til oplevelser, 
sikkerhed og komfort, samtidigt med at der etableres et attraktivt 
cafémiljø. Det blev også til et bud på, hvordan lys kan innovere 
klatreoplevelsen igennem en interaktiv klatrerute, der lyser op 
og guider klatreren i respons til dennes bevægelser på væggen.
Andre grupper arbejdede bl.a. med fleksibel rumdeling ved 
hjælp af lys, terapeutisk lys i et badeanlæg, lys som oplevelses-
element i et lydbibliotek samt lysets rolle i forbindelse med 
børns aktive og passive leg.

I næste semester skal vi i samarbejde med Københavns Kom-
mune og Gladsaxe Kommune udvikle koncepter for interaktiv 
belysning i tunnelerne på de nye supercykelstier, og vi skal 
komme med idéer til en lysinstallation til lysfestivallen i Lyon 
i 2015. Herefter skal vi i praktik i et semester eller lave et prak-
sisrelateret projekt, inden vi afslutter vores uddannelse med et 
kandidatprojekt.

fire kandidatstuderende på den nye masteruddannelse i lysdesign på aau gør status efter 
første semester. her giver de et indblik i, hvad den nye uddannelse har at byde på

tekst og foto:  anna louIse kragelund, luaras morIna, ChrIstIan ankerstjerne og mass WItt

en ny generation af lysdesignere

Aalborg Universitet (AAU) i København indfriede i september 
sidste år et ønske fra belysningsbranchen om at etablere en ny 
lysuddannelse. De første 35 danske og internationale stude-
rende blev optaget med det mål at blive Master of Science in 
Lighting Design. 

Uddannelsen har en akademisk, teknologisk og procesorien-
teret tilgang til lysdesign, og den nye kandidatuddannelse er 
derfor bygget op om tre videnskabelige felter; medieteknologi, 
lysteknologi og arkitektur. Uddannelsen kombinerer de arkitek-
toniske og ingeniørfaglige traditioner med en indførelse i de 
nyeste digitale værktøjer fra medieteknologiens verden, herun-
der simulering af lys samt programmering og design af fremti-
dens interaktive og intelligente systemer. 

I det første semester har de studerende arbejdet med digital 
simulering af lys gennem rendering, kendskab til forskellige 
lyskilder og teknologier, analyse og registrering af lysforhold, 
forståelse af lys som fysisk fænomen og menneskelig biologisk 
perception af lys.

I andet semester går de i dybden med programmering af in-
teraktive og intelligente lyssystemer, psykologisk respons til lys, 
lysdesign til specifikke brugergrupper og funktioner, opstilling 
af videnskabelige forsøg med lys, kontekst-baseret design m.m.

Fokus på tværfaglighed
Tværfaglighed har fra studieledelsens side været en vigtig prio-
ritet i sammensætningen af det første hold studerende. Med 13 
nationaliteter og en bred vifte af faglige baggrunde har tværfag-
ligheden været en integreret og uundgåelig del af studiet fra 
første dag. Alene artiklens forfattere kommer fra så forskellige 
baggrunde som medialogi, bygningskonstruktion, landskabsar-
kitektur og produktdesign, og resten af holdet har baggrunde 
indenfor bl.a. teaterlyssætning, interaktionsdesign, møbelde-
sign, arkitektur med mere. 

Den første semesteropgave
I første semester havde vi sideløbende med undervisningen et 
semesterprojekt om transformation med lys. I grupper skulle vi 
udarbejde designforslag til, hvordan den forhenværende Absa-
lon Kirke på Vesterbro kunne transformeres ved hjælp af lys og 

Introducerende workshop, hvor lysets fysiske og rumlige egenskaber udforskes 

gennem sæbebobler.
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HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

Den nye uddannelse forventes at kunne føre til mange forskel-

lige ansættelser i branchen. Artiklens fire forfattere kommer 

her afslutningsvis med hvert deres bud på, hvad de vil bruge 

uddannelsen til:

Christian Ankerstjerne: ”Jeg vil gerne 

bruge min baggrund inden for landskabs-

arkitektur til at fokusere på overlappet mel-

lem uderum og lysdesign og arbejde med 

potentialer for at oplyse byrum og landska-

ber på nye måder, der kan tilføre værdi 

efter mørkets frembrud.”

Anna Louise Kragelund: ”Jeg har altid 

haft interesse for lysdesign, men længe 

har det ligget på et ubevidst plan. Jeg er 

bachelor i Design & Business og har heri-

gennem oplevet lys som et vigtigt og til 

tider negligeret æstetisk designelement. 

På den nye kandidatuddannelse har jeg arbejdet med opfat-

telsen af lys på måder, som jeg ikke før havde overvejet, og 

jeg håber, at jeg kan bruge min nye viden til, som fremtidig 

lysdesigner, at bidrage med en ny synsvinkel inden for bl.a. 

interiør-indretning og konceptuelle designløsninger.”

Luaras Morina: “Jeg ønsker at integrere 

min tidligere uddannelse som bygnings-

konstruktør og den nuværende i lysdesign 

for at holde fokus på dagslys og kunstlys i 

arkitekturen. Med de mange nye teknolo-

gier har vi muligheder for at designe med 

lys. Jeg er sikker på at denne kandidatuddannelse vil give mig 

de rette værktøjer til at være en innovativ professionel lysde-

signer i Danmark.”

Mass Witt: “Siden jeg er startet herude, 

har jeg fået øjnene op for, hvordan et godt 

lysdesign kan være med til at forstærke el-

ler ændre et område eller rum. Det arbejde 

glæder jeg mig til at blive en del. Da min 

baggrund ligger i Medialogi, et medietek-

nologistudie, hvor vi har arbejdet meget med at bruge ny tek-

nologi på nye måder, er det mit håb, at jeg kan være med til 

at finde nye muligheder for at integrere intelligent lys i vores 

hverdag på en let tilgængelig og ikke-invasiv måde.“

Læs mere om studiet og de forskellige projekter fra 1. seme-

ster på light.aau.dk, hvor de studerendes profiler også vil blive 

lagt ud til interesserede praktikaftagere. 

Rendering af Absalonkirken omdannet til religionsneutralt ceremonirum, hvor et 

dynamisk indtag af dagslys understøtter ceremoniens forløb.

Prototype af et dynamisk panel, hvor programmering, Arduino, elektronik og 

PDLC-materialet spiller sammen for at opnå den ønskede kontrol over gennemsig-

tighed. 

Den interaktive klatrerute afprøves og evalueres af forsøgspersoner ved hjælp af en 

mockup i skala 1:1.

Belysningen i en eksisterende café registreres og analyseres til senere brug i 

klatrehallens caféområde.


