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Interview med lektor Mikkel Bille, Roskilde Universitet, 8/11-2019.  

 

Vi har præsenteret vores problemstilling for lektor Mikkel Bille. Vi snakker om forholdet mellem lys 

og tryghed  

 

Ludvig: Vi har et billede af Hedehusene station her og Det her det er de lamper der er i forvejen. 

Det er noget meget sterilt lys kan man sige. Vi havde en forestilling om at bruge de her stolper. Til 

ligesom at lave vores lysinstallation. Der er ikke så meget andet at arbejde med, så skulle det være 

noget der stod på jorden. Så det giver mere mening at gøre det på den måde. Vi ved ikke endnu 

hvordan og med hvilken farver det skal laves. Hvad tænker du om det? 

 

Mikkel: Man kan sige Problemet er hvis vi sådan udelukkende snakker tryghed, så kan man sige at 

for det første er det begrænset, som i selv siger, rent praktisk hvor i kan gøre noget. Altså der er 

det, eller også skal i sætte noget op også bliver det nakket eller ødelagt, det er der i hvert fald 

muligheder for. Men det der er med de her stationer er. Det er at det er så forskelligt hvornår på 

døgnet det er. Jeg synes det er rigtig fint at i skelner ikke bare mellem dag og nat. Men mellem 

mørke og lys. Fordi om vinteren er det jo meget senere at det er mørkt. Men så er der det her med 

at hvis jeres fokus er utryghed. Kender i det der hedder tryghedstrekanten. Det er 

kriminalpræventivt råd der har en trekant der hedder at der skal være et modtageligt individ, dvs. 

der er en der skal kunne blive utryg. Er vi enige om at det er utryghed som i prøver at gøre noget 

ved? 

 

Ludvig: Ja  

 

Mikkel: Så har kriminalpræventivt råd en trekant, der skal være et modtageligt subjekt eller individ 

og dvs. i to er måske mindre modtagelige end en lille pige er eller en ældre kvinde. Så er der noget 

utryghedsskabene element også skal der være fraværet af tryghedsskabene elementer, det er 

ligesom den måde det er bygget op. Så du kan godt have rigtig mange tryghedsskabene 

elementer, lad os sige at i laver en masse lys. Også er der et utryghedsskabene element. Men Det 

kan ikke overdøve de andre ting. Det kan også være at man laver lys men det kan stadig godt 

overdøve. At der ligesom er for meget der er fraværende. Så den trekant er sådan umiddelbart fin 

at arbejde med, fordi det betyder også at man lynhurtigt begynder at tænke forskellige segmenter 

ind kvinder, mænd, børn altså alder. Usikkerhed altså man kan godt være mand og bare være 

hamrende usikker, altså de ting ligger der jo også i. Ja også så det er den ene altså sådan ren 



individet eller hvad er der for nogen ting. Men så er der alle de der forskellige mekanismer som folk 

også bruger til i forhold til utryghed og jeg starter med at tale om utryghed så kan vi tale om lys.  

 

Ludvig: helt i orden 

 

Mikkel: Så er der det folk gør når de er sådan nogen steder, f.eks. folk kan gå ind to og to eller 

man går flere sammen, så har man ikke samme følelse af utryghed fordi man er sammen med en 

anden f. eks. 

Eller det der spørgsmål om hvad er mest utrygt, at der er helt tomt eller at der står en mand med 

hætte jakke og kasket, eller hætte trøje og kasket. Altså hvad er mest utrygt af det. Og hvad kan 

man sige der er ikke noget der kan skade mig hvis der ikke er nogen mennesker. Men på den 

anden side kan det også være så er der heller ikke nogen der kan hjælpe mig hvis der nu kommer 

et menneske. Så bare lige tilbage, hvad gør folk de kan enten være sammen flere eller også så 

bruger de forskellige teknikker til at ikke føle sig utrygge, der er mange der f.eks. tager 

hovedtelefoner i ørene, som en måde at gøre sig trygge. Eller taler i telefon sammen. Og der 

snakker vi jo også om granvoksne mænd. Jeg havde en anden gruppe der havde lavet noget ude 

i, jeg tror det er Albertslund hvor der er sådan et mørkt område. De havde snakket med sådan 

nogen indvandre knægte. Som de egentlig troede var dem som andre var bange for, men de 

sagde selv at når de går igennem der så er det bare på med hovedtelefonerne også er det bare 

afsted i det mørke. Pointen er at alle kan føle sig utrygge. Men samtidig er der også nogen som 

kan føle sig mere utrygge end andre. Og du kan faktisk have to der er utrygge der bliver utrygge af 

at se på hinanden. Så den ligger der også. Så med andre ord det er jo et kæmpe kompleks hvis 

man vil utryghed til livs. Så er det at kæmpe kompleks af hvad er det folk gør, putter høretelefoner 

i, taler i telefon eller er sammen med andre. Hvad er det for nogen ting der gør dem utrygge, andre 

personer mangel på andre personer. Og hvad er det der gør dem trygge, det kan være udsyn altså 

at man kan se meget. Eller lys eller at der er lys eller at der er video overvågning eller noget andet 

ikke. I det kæmpe netværk af alle mulige ting Der har lys vist sig at være ret effektivt. Fordi det 

skaber synlighed og den virker, ja hvad hedder det, det er forskel på visability og altså vision og 

visability. Hvis du nu har et område en park eller sådan noget, så er det jo fint, så er der mange 

steder der putter de en masse lys ned på selve stien, så kan du jo se hvor du er. Men til gengæld 

kan du ikke se noget ude i distancen fordi der er helt mørkt. Så faktisk kan det være mere 

tryghedskabene at have meget dæmpet lys, der hvor man går og mere lys sådan ude i distancen. 

Fordi det gør at man kan se andre. Og at man ik føler at man selv bare kan blive set. Hvis i bare 

banker fuldt lys ned på så er det ikke sikkert at det skaber mere tryghed, fordi man kan faktisk ikke 

se hvad der er lige ude på den anden side. 



 

Ludvig: Vi snakkede også om det der med at lede opmærksomheden væk fra de der tanker om 

utryghed, hvor man måske bliver fascineret af en bestemt form for lys. Sådan at man tænker på 

noget andet.  

 

Mikkel: Ja, så det er en måde at gå til det også sige vi har brug for lad os sige 3 elementer 

distraktion altså simpelthen noget æstetisk distraktion så man peger hen imod. Der er også nogle 

gange hvor man taler om at problemet er ikke om hvor vidt man kan se men om man kan se hvor 

man skal hen så det kan også være orientering. F. eks. altså sådan et lille orienteringslys så hvis 

du går hen af en meget mørk gade eller perron hvad det nu kan være, så kan det være nok at der 

bare er et lille lys nede i enden, du behøver ikke have lyst hele lortet op fordi du ved jo at du skal 

ned i den ende, som hvis man står op om natte og skal på toilettet så behøver man ikke tænde alt 

lyset, altså man skal bare lige bruge et lille lys der kommer ind ved gardinet så ved i hvor i er 

henne af. Så man taler også om det her med orientering lys. Også er der alle sådan nogen skjulte 

steder, som hvis man har en vej og der så er sådan nogen indhak rundt omkring så gør det 

lysdesignerne også det at de lyser det op, så kan det godt være mørkt resten af stederne, men de 

lyser det op så der ikke er nogen kroge hvor man lige kan gemme sig ikke. Jeres problem der det 

er at det er begrænset hvad i må også, altså ikke. Så i er lidt begrænset på den der ide med 

stængerne og gøre noget ved dem. Som realistisk ide hvad kan man sige det går de nok med til 

men de går ikke med til at i skal bruge 4,5 millioner på at i skal installere landingsbaner hele vejen 

ned og sådan nogen ting ikke.  

 

Ludvig: Det kunne ellers være fedt 

 

Mikkel: hahaha ja 

 

Ludvig: Lave de gule prikker med lys i 

 

Mikkel: Ja haha også er det grønne også er det røde når der kommer tog. Men det man kan sige i 

specifikt de der tilfælde at lys er et element, men man kan ikke redde verdenen med lys alene.  

 

Ludvig: Men vi er nødt til at vælge en eller anden indgangsvinkel.  

 

Mikkel: Men når man så har gjort det, så er det også at sige, hvad er det så man skal kunne. Der 

synes jeg jeres ide med distraktion, altså det her med at sige: Hov prøv at se her over der er noget 



flot men det kan bare også være overload hvis hver eneste pæl så har et eller andet vildt, også er 

der den reelle mulighed at det folk er bange for, det er at de simpelthen ikke kan se nok. Og det er 

ikke et spørgsmål om at blæse det hele op med flade lys over det hele. Men det er et spørgsmål 

om at sige hvor er de føler at de ikke kan se nok.  

 

Ludvig: Fordi det kan være ude i distancen  

 

Mikkel: Jaja det kan være både ude i distancen og hvad kan man sige her kan man måske godt se 

nok på nær det kan være at vinklen på det der pæle gør at man faktisk ik kan se hvad der er på 

den anden side helt dernede. Har i snakket med folk deroppe? 

 

Ludvig: Ikke endnu, nej 

 

Mikkel: altså hvis jeg var jer, hvis jeg skulle lave det sådan som sådan en hit and run ting. Så ville 

jeg stille mig deroppe nogen aftener. Og kigge på hvor stiller folk sig. Altså fordi ofte kunne det 

være at de stiller sig derinde under halvtaget hvor der er lys, det kan være det regner for 

eksempel.  

 

Ludvig: Det havde vi også tænkt os, men det blev vi frarådet af vores vejleder her i første omgang.  

 

Mikkel: Altså i skal følge jeres vejleder, men det er simpelthen for at forstå når det er en specifik 

case det betyder jo ikke at det også er sådan i Hedehusene at det er der at folk er trygge. Jeg vil 

våge den påstand at folk ikke er lige trygge over det hele. Og at der er en rejse ind i utrygheden. 

Og at den rejse måske allerede starter ved tunnellerne altså på vejen ind igennem. Det er det der 

er igen med den der trekant, med fraværet af et eller andet. Hvis du er tryg hele vejen hvornår, er 

det så du bliver utryg og det er derfor at jeg ville enten tage sådan en, igen det er mig i skal følge 

jeres vejleder, men hvis det var mig, ville jeg tage sådan en brugerrejse. Eller gå med folk, det der 

hedder et go along interview. Hvor man går sammen med dem også kan de fortælle om hvornår er 

det at de føler sige utrygge. Det kan jo være altså hvis der er helt smadret inde i den der tunnel 

jamen så er man bare blevet stemt på en måde som bare er sådan, ”okay nu skal jeg derop og 

stå”. Mens at hvis det er super lækkert også sådan noget så kan det godt være man ik på samme 

måde er blevet stemt til det. Man er ikke så parat til at blive utryg. Så jeg ville gøre det at jeg ville 

følge et par stykker op og se på hvor er det de står henne og hvor er det de ikke står. Noget af det 

kan have noget at gøre med det helt praktiske altså det regner, så derfor står de under et halvtag. 

Det kan være at de vil være i det forreste tog fordi det er der at de skal af når de skal af på Kbh h. 



Men det kan jo også være at der er mange af dem der ikke går derud, fordi at de føler de er 

udsatte og altså utrygge selvom de faktisk skal. Så jeg vil sige en måde at forstå hvad er det 

designet skal altså hvordan skal vores design løse noget, det vil være ved at forstå hvor er det folk 

opholder sig og hvorfor er det at de opholder sig der. Hvis de spreder sig fuldstændig lækkert og 

lang, så er det jo fint også kunne det være et udtryk for at de faktisk ikke er så utrygge. Men det 

betyder også kl. 11 om aftenen hvor er det de stiller sig der, er det helt nede i enden eller er det 

tæt på billetautomaten, eller inde i rummet eller noget i den stil. Hvor er kameraerne henne ville 

også være argument for hvor folk stiller sig og står henne f.eks. så det vil sige det er min version af 

hvad der sker. Jeg synes ikke det kan skade noget at have været ude det sted hvor man skal lave 

et design. Også systematisk at prøve at tænke over det er faktisk den ene ende at problemet er, 

igen min hypotese vil være det er ikke hele togstationen er folk er lige utrygge og hvis det er så er 

det ikke på tog perronen at i skal skride ind, så er det nede i tunnellen i stedet for. 

 

Ludvig: Det lyder rigtig godt. Har du noget litteratur om lys du tænker er rigtig godt at få med? 

Mikkel: Har jeg ikke sent noget? 

 

Ludvig: Du har sent os dit eget projekt, som er rigtig godt.  

 

Mikkel; Jeg kan ikke lige huske hvad det var 

 

Mike: Det kan jeg se, du sendte ”An anthropology of luminosity” 

 

Mikkel: Ja ”An antropology of luminosity” Det er sådan en meget bred tilgang i den vil i ikke 

nødvendigvis have noget om tryghed. Men det den artikel gør det er at den prøver at sige vi bliver 

nød til at forstå hvordan forskellige sociale grupper forskellige kulturer bruger og forstår lys på 

forskellige måder. Fordi i meget forskning har der været sådan en meget teknisk tilgang det, det er 

at man sætter noget lys op herinde og så beder man jer om at udføre en intelligenstest. Også 

bruger man noget andet lys på jer også beder man jer udføre en intelligentestes. Også siger de 

med det der lys, så er i 13% mere produktive eller et eller andet. Mit udgangspunkt det lys på en 

krop altså den producerer et eller andet der, men meget af det vi gør selv og de følelser vi har det 

er egentlig noget der bliver skabt i sociale relationer. Vi er født og opvokset i Danmark det ville 

være ikke unaturligt hvis der havde stået et stearinlys herinde selvom det er helt bims at have 

partikkelforening midt om dagen, fordi vi kan sagtens se hinanden så vi behøver det faktisk heller 

ikke have lyset tændt herinde for at kunne se hinanden heller vel. Altså det er ekstremt kulturelt at 



vi overhoved har det. Så det er det der er udgangspunktet der. I forhold til litteratur om tryghed og 

det, så er der en del særligt omkring sådan noget kriminalitet og den slags. 

Ludvig: hvor man bruger det præventivt? 

 

Mikkel: Ja præcis. Der er lavet sådan et metastudie og jeg kan finde linket eller referencen til det. 

Et metastudie, der er to teorier for hvordan med kriminalitet og hvordan lys afværger kriminalitet. 

Den ene det er at lys virker til at der er overvågning eller til at man bedre kan se og at der ligesom 

er det altså sådan en suvaliance tilgang. Fordi at man bedre kan se så falder kriminaliteten i et 

område. Og den anden tilgang det er sådan en social tilgang der siger jamen hvis man installerer 

nyt lys i et boligområde f. eks. så har folk også sådan en oplevelse af at der bliver gjort noget for 

dem, altså at vi er noget, så derfor begynder der at være sådan en fællesskabsfølelse og det er 

den fællesskabsfølelse og uformelle overvågning som folk ligesom har fordi nu er der jo blevet 

gjort noget så skal vi sikre os at de der ikke ødelægger det dernede. Og det er den 

fællesskabsfølelse som faktisk er med til at sænke kriminaliteten. Og det de viser det er så at den 

ene den sænker kriminaliteten om aftenen når det er mørkt, det gør den anden også den sænker 

den bare også om dagen hvor det ikke er mørkt fordi de stadig har den der fællesskabsfølelse. Og 

det er sådan et metastudie af de studier der er lavet om forholdet mellem lys og kriminalitet. Men 

det er så kriminalitet og i taler om tryghed. Det er jo lidt noget andet. Hvis jeg var jer, ville jeg gå 

ind på den side der hedder lysviden.dk og der burde i kunne finde mere fordi det er det der hedder 

danske center for lys. Som er sådan en interesseorganisation som har lavet den og de har en 

masse viden til producenter af lys og det her ved vi om lys så det er sådan lidt lettere formidlet 

lettere hvad hedder sådan noget lettere reduktion kompleksiteten i det, men det er fint, så 

lysviden.dk.  

 

 

 


