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Brug pæren, når 
du vælger lys

 Lys er ikke bare lys. Godt lys handler 
om mange forskellige faktorer – fra 
placering, retning og lampetype til 
hvad, du skal bruge den konkrete 
belysning til, og hertil selvfølgelig det 
rigtige valg af pære med den nødven-
dige farvegengivelse, lysstyrke og 
lysfarve. 

Kort fortalt kan du vurdere en elpære 
ud fra 3 parametre:

Farvetemperaturen/lysfarven 
måles i kelvin og siger noget om, hvor 
varmt eller koldt lyset er. Hyggestuebe-
lysning er 2.700 K, lys under 3.500 K er 
varmt, lys på 3.500-4.500 K er neutralt, 
alt herover er koldt lys. 

Lysstrømmen måles i lumen og er 
udtryk for den samlede mængde lys, 
pæren udsender, hvilket vi tidligere 
målte i watt. Mange emballager har 
begge informationer. Vurdér, hvor du 
har brug for kraftigt lys – og hvor min-
dre kan gøre det.

Farvegengivelsen måles i Ra og an-
giver, hvor godt pæren gengiver farve, 
altså om tomaten ser rød ud. Dagslys er 
Ra 100, så jo højere Ra, jo finere farve-
gengivelse. Sparepærer har (lovplig-
tigt) en Ra på minimum 80. Halogener 
og glødepærer har en Ra tæt på 100.

Kun du kan vurdere dit lys
Hvad godt lys er, hvor høj en Ra-værdi 
man skal gå efter, og om vores øjne 

Udvalget af elpærer er enormt, og det er uover-
skueligt for mange at forstå nye vurderingsparametre 
som lumen, Ra og kelvin. Lyseksperter er uenige om, 
hvad der er godt lys, og hvilken pære du skal vælge 
– for godt lys er en smagssag.

overhovedet kan se forskel, er eksper-
terne uenige om. 

”Om vi oplever kunstlys som naturtro 
og nuanceret, afgøres blandt andet af 
farvegengivelsesværdien, og vores øjne 
kan sagtens se forskel på en sparepære 
på Ra 80, en LED-pære på Ra 92 og 
en halogenpære på Ra 100”, vurderer 
Anne Bay, direktør i Dansk Center for 
Lys, og understreger dermed, at der 
er en grund til, at så mange danske-
re fra starten har været så træt af de 
sparepærer, der gengiver det hele lidt 
blodfattigt, som hun siger.

”Når lyset er dårligt, kan de fleste se 
og mærke det. Også selvom man ikke 
lige kan sætte fingeren på, hvad det er, 
der er galt. De sparepærer, der ligger i 
supermarkedet i dag, tager hensyn til 
mange andre ting end lyskvalitet – fx 
købspris og energiforbrug – hvilket for 
nogle også er meget relevante parame-
tre. Så du er nødt til at lave en helheds-
vurdering af din bolig. Måske kan du 
nøjes med sparepærer i garagen eller i 
gangen, mens badeværelsesspejlet og 
spisebordet kræver en halogenpære 
med en høj Ra. Men husk, at høj farve-
gengivelse og varm farvetemperatur 
koster på elregningen”. 

I Energistyrelsen har man blandt andet 
udarbejdet pjecen ’Ny pære – hvad 
skal jeg vide, før jeg køber’ og herved 
forsøgt at oplyse om de mange nye 
parametre som lumen, kelvin og Ra, vi 

Når lyset er dår-
ligt, kan de fleste 
se og mærke det. 
Også selvom 
man ikke lige 
kan sætte finge-
ren på, hvad det 
er, der er galt. 

Anne Bay, direktør i 
Dansk Center for Lys

“
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GLÆD DIG TIL FREMTIDENS LED

  LED står for Light Emitting 

Diodes og kaldes lysdioder på 

dansk. 

  LED har stor energibesparelse, 

mindst 15 gange længere levetid, 

ingen UV- og IR-stråler, mindre 

CO
2
-udledning og ingen kviksølv 

eller bly (som i sparepærer).

  LED-pæren tænder øjeblikkeligt 

(i modsætning til sparepæren), 

fordi der er indbygget en halvle-

derchip, der reagerer hurtigt ved 

tilførsel af meget lidt strøm, hvor-

for de er gode for elregningen.

  I dag kan du få LED-pærer med 

en farvegengivelse på 80-92 Ra. 

Men om 1-2 år vil du kunne købe 

LED-pærer med en farvegengi-

velse på Ra 98 eller mere.

som forbrugere skal forholde os til, når 
vi skal vælge den rette belysning. Bjar-
ke Hansen, akademiingeniør i Center 
for Bygninger under Energistyrelsen 
mener, at problemerne handler om, at 
vi lige skal have lov at vænne os til de 
mange nye termer, vi skal vurdere de 
nye pærer på.  

Han råder samtidig boligejerne til at 
prioritere deres brug af halogener og til 
ikke at være så kritisk over for spare-
pæren.

”Sparepæren giver i rigtig mange 
tilfælde et okay lys og er som udgangs-
punkt god nok til almindelig belys-
ning. Den er billig, du får meget lys for 
pengene, og så er den driftssikker. Og 
vores undersøgelser viser, at dansker-
ne er rimelig tilfredse med sparepæ-
rerne, som de er i dag med Ra-værdier 
på minimum 80. Og faktum er, at et 
dårligt lys derhjemme lige så vel kan 
skyldes en forkert placering af lampen 
eller for lidt lysstyrke”. 

Sig nej til skraldelys 
Asger Bay Christensen er arkitekt og 
har arbejdet med lys i over 40 år og 
hans lys-cv tæller ministerier, store 
kulturinstitutioner som Københavns 
Domkirke, Vikingeskibsmuseet i 
Roskilde og Det Kongelige Teater 
samt utallige offentlige institutioner 
og private hjem. Han er kendt for sin 
modstand mod sparepærens ”blålige, 
discountlys, der giver os hovedpine 
og dårlige synsoplevelser”, som han 
udtrykker det.

”At påstå, at der findes sparepærer, der 
giver et godt lys, er helt ude i hampen. 
Selve teknikken i dem strider den 
påstand imod, da lyset frembringes 
af en eksplosion, hvilket altid vil give 
et forvrænget og skrapt lys. Efter min 
mening kan halogenlys være helt fint, 
indtil fremtidens LED-pærer med den 
virkelig høje farvegengivelse (Ra) er i 
butikkerne. For en høj Ra er essentielt 
– øjet kan tydeligt se forskel på Ra 95 og 
Ra 100”.

Han fortæller, at der er børnehaver, 
hvor børn og pædagoger farer 
råbende og stressede omkring, og 
neonoplyste storrumskontorer, hvor 
ingen kan koncentrere sig, får spæn-

dingshovedpine og ikke ved hvorfor.

”Vores øjne har vænnet sig til at accep-
tere og kompensere for det dårlige lys, 
vi mødes af mange steder. For vi har 
glemt, at lys ikke bare handler om at se 
– men om at se godt. Og når lys er godt, 
og understøtter den funktion, det skal 
oplyse, så oplever man børn, der sætter 
sig ned i pendlens lyshule og tegner og 
taler roligt – og kontormiljøer, hvor 
alle kan arbejde uforstyrret, koncen-
treret og uden hovedpine. Og det er det 
samme hjemme i din stue, hvilket da 
burde være en menneskeret. Vi bruger 
urimelig meget hjerneaktivitet på at 
kompensere for det ringe lys, og så mi-
ster vi lysten til ting, som vi tidligere 
holdt af. Når min svigermor nu pludse-
lig kan ramme maskerne i strikketøjet 
igen, og dermed har fået lysten tilbage 
til syslearbejdet, ja, så er det, fordi godt 
lys har en massiv betydning for os som 
mennesker. Og det synes jeg, vi bør 
tage alvorligt”. 

BH#8NY---NYNY.indd   42 17-11-2014   08:52:49



Tema

44 — DECEMBER 2014 — BOLIUS BEDRE HJEM

FØR

E
F

T
E

R

Placér dit lys rigtigt 
Lys er stemning, velvære, æstetik – og det understøtter din hjerne, dine øjne og 
din koncentrationsevne, når du arbejder, læser eller laver mad. Derfor skal du 
sørge for, at du har det rette lys til de rette situationer i dit hjem. Tænk derfor 
funktion først. Overvej grundigt, hvad lyset i rummet skal understøtte, planlæg 
flere lyskilder, og fokusér så på, hvad den konkrete lampe skal kunne.

Arbejdsbordet

Uanset om du har et kontor med et 
skrivebord eller bruger dit spisebord, 
så sørg for lys med en høj farvegen-
givelse på tværs af bordet med en 
retningsbestemt lyskilde, fx en skrive-
bordslampe med justerbart hoved og 
arm.  Arbejder du på pc, kan du sætte 
lys på tastaturet fra siden, hvilket gør 
tasterne lettere at ramme. Lad lyset 
komme ind fra venstre side, hvis du er 
højrehåndet og omvendt. Hæng des-
uden en stor lampe over bordet, der 
sender hyggelys nedad mod bordet 
og skaber en hyggelig hule at arbejde 
i. Mangler der generelt lys i rummet, 
så sæt spot på en reol eller et maleri 
fyldt med farver, hvilket giver et godt, 
varmt genskin ud i rummet. 

Arbejdsbord. Pas på med 
lamper, der spreder lyset tilfæl-
digt ud i rummet. Hav spot på 
dit tastatur fra siden – og skab 
desuden en hule af lys med en 
pendel.
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Læselys 

Asymmetrisk lys er vigtigt for at se og 

især læse godt. Med asymmetrisk lys 

menes, at lysets retning ikke skal lande 

direkte på det, du skal læse eller se. 

Skab en skyggekontrast i lyset ved at 

lade lampens retning gå ind over din 

skulder eller skråt på bogen.

Husk også, at en bevægelig arm og 

et justerbart hoved på læselampen er 

godt.

Indgangsparti

Sæt 1 lampe, der ikke blænder, på 

væggen ved hoveddøren i den side, 

dit håndtag sidder i, så du kan finde 
nøglehullet på vinteraftener. Lad lave 
og lyssvage lamper lede op til hoved-

døren og sæt dem så vidt muligt i skjul 

i hække, bag planter osv. Næsten alt 

lys blænder, når det er mørkt, så vælg 

meget lave lysstyrker, og lad aldrig 
lyskilden være synlig.

Vil du have julelys i træet, så vælg den 

laveste styrke, du kan finde – ellers 
kommer det hurtigt til at blive et ik-

ke-hyggeligt discountlys.

Læselys. Lyset fra de hvide skærme blænder i hele rummet og gør det svært at læse fokuseret 
og afslappet. Vælg hellere bevægeligt og retningsbestemt lys, der peger på det, du skal se på.

Indgangsparti. Lad være med at blænde dine gæster, når de ankommer i vintermør-
ket. Lavt lys er både hyggeligt og funktionelt. Husk lys ved låsen.
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Køkkenet

Også her er mange funktioner, opdag dem ved at forestille dig, at du 
vasker op, tilbereder mad, og hvad du ellers gør ved dit køkkenbord. 
Definér cirka 3 arbejdszoner i køkkenet – og sæt lamper op imellem 
funktionerne. Over vasken, hvor der er stor risiko for genskin, skal 
du altid hænge 2 lamper, så deres lys går skråt ind i hinanden og 
dermed ikke giver genskin i vasken. Er det knapt med dagslys, så 
sæt spots op på de vægge, der ligger mest i skygge for dagslyset. 
Sæt ikke spot på ganglinjer, men i stedet lodrette flader som vægge 
og opslagstavler, der kaster lyset retur ud i rummet.

Billedtekster_Kunstlys
Lad være med at blænde din gæster, når de ankommer i vintermør-
ket. Lavt lys er både hyggeligt og funktionelt. Husk lys ved låsen.

   

Køkkenet. Godt arbejdslys i køkkenet er vigtigt – så gå dine arbejdsstationer igennem. Husk at skabe dobbelt og skråt lys 
over vasken, så du ikke bliver blændet. Og sæt spots op på de mørkeste flader, fx på væggen inden for lysningen som vist på 
billedet nederst på siden.

Godt lys  

er afhængig  
af skygge

Godt lys er ikke lig 
med lys på alt, men 
lys, der afbrydes af 
skyggekontraster. 
Skab struktur i lyset, 
så former og farver 
på din mad, dit ansigt 
eller rummet træder 
frem. Netop funktions-
belysning – og dermed 
også områder uden 
skarp belysning 
– gør dette.
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Gang og entre

Gangen er typisk smal og mørk, og 
mange begår den store fejl at sætte 
lys op i midten eller lave en række af 
spots ned igennem gangen. Men det 
er kedeligt lys uden skyggekontraster 
– gør hellere gangen til en dejlig lysop-

levelse mellem to rum. Desuden er det 
ubehageligt at gå ’under’ stærkt lys. 
Lad lyset pege på en af langsiderne 
og væggen kaste lyset ud i rummet og 
få derved de essentielle skyggekon-

traster i spil. Husk desuden at vælge 
lamper, der centrerer lyset i én retning 
og ikke sender det ud i alle retninger, 
så det blænder. 

Badeværelses-

spejlet

Fokusér på funktionen – her skal du 
lægge makeup og klippe næsehår, 
så et godt lys fra de rette vinkler er 
vigtigt. Øjets perfekte afstand for 
detaljesyn er 25 cm, og da synslæng-

den fordobles i spejlet, ser du detaljer 
mest perfekt fra 12,5 cm afstand. 
Vælg altid 2 lamper, som du placerer 
over spejlet, tættere på spejlets hjør-
ner end midten. Sørg for, at lamperne 
hænger ud fra væggen, sådan at 
lyset stråler ned mellem dit ansigt og 
spejlet. 

Stort spejl

Glødepæren blænder ud i rummet og 
gør det svært at kigge længe i spejlet. 
Når pæren beklædes med en strimmel 
sølvpapir, undgås dette, og lyset for-
mes mere blidt ud i rummet. Gå efter 
spots med denne effekt, der kaldes 
Concentra.

Badeværelsesspejlet. Detaljelys skal være af god kvalitet og placeres korrekt. Lad aldrig lys komme 
bagfra – sørg i stedet for krydsende lys ovenfra.

Gang og entre. Den hvide skærm på pendlen blænder alle, når de kommer indenfor – især når det 
er vinter udenfor. Pendler er en god ide – men vælg lukkede skærme, der sender lyset nedad.
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Over spisebordet 

Lav et rum i rummet, og skab en hule af lys over spisebordet. Lad lyset pege 
nedad eller opad, så ingen bliver blændet, undgå altid et kig til en skarp pære, 
og vælg ikke en stor, hvid glaslampe, der sender lyset ud i alle retninger. 

Sørg desuden altid for en lysdæmper netop over spisebordet, så du kan få lys 
i forskellige styrker til hhv. lektier og strikketøj, der kræver stærkere lys, end 
hyggemiddagen. Vælg altid en god halogenpære med en høj Ra-værdi her, så 
din mad ser naturtro ud.
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Kast  

vindueslyset 

ind i rummet

Hav altid hvide rammer og spros-
ser om dine vinduer. Det reflek-

terer dagslyset ind i din bolig 
og er en smuk ramme om 

udsigten.

DROP LOFTSLAMPEN  

– SÆT LYS PÅ KUNSTEN

 Når du har placeret de lamper, 
der skal til, for at de forskellige 
funktioner i dit hjem fungerer, 
kan du overveje, om du mangler 
yderligere lys i rummet. 

 Vælg aldrig én stor lampe i loftet. 
Det hjælper ikke på en mørk stue 
at hænge en stor, hvid lampe op 
i loftet, der blæser lys ud til alle 
sider og skaber genskin i det 
hvide loft. Det gør rummet koldt 
og ubehageligt. 

 Kig i stedet rundt i rummet: Hvil-
ke vægdekorationer holder du af? 
Placér hellere en mindre lampe 
ved siden af dit yndlingsmaleri el-
ler ved en væg i en farve, så farver 
ne reflekteres.

STEARINLYS 

 I teorien bliver vi blændet af stea-
rinlys, men vi oplever det alligevel 
som smukt, fordi det har en god, 
afgrænset blænding.

Kilder: 
Asger Bay Christensen, arkitekt med 
speciale i lys, lysforsker m.m.
Pia Stautz, lysarkitekt og specialist i at 
indrette med lys m.m.

Over spisebordet. Åbne lamper kan let blænde gæsterne omkring bordet, og de sender meget lys op mod loftet, der giver genskin. 
Med retningsbestemt lys mod bordfladen bliver lyset hyggeligt og blænder ikke middagsgæsterne.
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