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At lytte til verden 
- mellem hermeneutik og erotik 

 

Af Morten Breinbjerg 

 

Vores hverdag er fyldt med lyd i form af musik, tale, støj m.m.  Hverdagens lyde 

er først og fremmest informationer om den verden vi færdes i. De vidner om konkrete 

handlinger og hændelser i vores omgivelser og ud fra dem forstår og fortolker vi vores 

omverden. Hverdagens lyde er dog også andet end ”her og nu” information. De fortæller 

historier og vækker minder eller fremstår som æstetiske objekter, vi lytter til i kraft af 

deres særegne former og farver. I det sidste tilfælde bliver vi opmærksomme på dem som 

sanselige kvaliteter i sig selv.  

I denne artikel vil jeg introducere til Akustisk økologi og Soundscape-

komposition. De afspejler som henholdsvis forskningstradition og kunstnerisk udfoldelse 

en voksende interesse for at udforske hverdagens lyde som kulturelle symboler og 

musikalske fænomener. 

Den funktionelle og emotionelle lyd. 

Da containerhavnen i Århus i 1999 blev udvidet, fjernede havnemyndighederne 

byens tågehorn med den begrundelse, at skibsførerne på moderne skibe ikke længere 

orienterer sig efter lyden af hornet i tåget vejr. Tågehornet havde nu ikke længere nogen 

funktion og dermed ikke noget formål at tjene. Ud fra et rationelt synspunkt var 

beslutningen logisk og hensigtsmæssig. Ud fra et kulturelt og æstetisk synspunkt forkert. 

Tågehornet, der var fra 1927, havde i mere end 70 år været en del at byens auditive miljø. 

I generationer havde den markeret Århus som en by ved havet: som en havneby.  

Når hornet tuder, er det tåget. Som sådan udpeger tågehornet et metrologisk 

fænomen. Dog er tågehornet langt mere end blot en funktionel lyd. Den er også 

emotionel. Tågehornets lange melankolske og klagende klang vækker bestemte følelser. 

Den er en påmindelse om ensomhed og stilhed. ”The lonesome fog horn sounds”, som 

Pete Martell stille bemærker det i første afsnit af TV-serien Twin Peaks umiddlbart før 

han får øje på det der viser sig at være den myrdede Laura Palmer. Hornets tuden er også 

dramatisk og ildevarslende. Tågen suspenderer overblikket og udsynet. I tåget vejr kan vi 
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ikke orientere os. Vi kan ikke overskue vores omgivelser og derfor er tågehornet en 

påmindelse om, at vi må være agtpågivende. Det kender vi fra litteraturen og filmen, hvor 

tågen er en ”scenografisk” effekt, der kalder uhyggen frem. Lyden af tågehornet er også 

interessant som ”abstrakt” lyd. Lyden er voldsom og gennemtrængende. Lyden griber fat 

i kroppen. Den er ikke blot auditiv, men også fysisk i kraft af sine dybe toner. Den ryster 

os. 

Tågehornet er et eksempel på en lyd, der frembringer bestemte emotionelle 

stemninger og følelser og som forankrer sit miljø geografisk og historisk. Som sådan har 

den en særegen kvalitet der gør, at begrundelsen for at fjerne den ikke retmæssig kan 

gives med et funktionelt argument. Man kunne spørge om lyden af tågehornet, som et 

bemærkelsesværdigt auditivt tegn, burde have været bevaret. Vi bevarer huse og andre 

seværdigheder – Århus er endda særlig kendt for at gøre netop det, men i vores visuelt 

orienterede kultur er det auditive domæne slet ikke til debat andet end i diskussioner om 

støjforurening. 

Der kan selvfølgelig gives gode argumenter for ikke at bevare auditive 

seværdigheder som lyden af et tågehorn. Bland andet kunne man hævde, at dem lyden er 

en gene for, vanskeligt kan tage deres forholdsregler i kraft af, at det auditive og det 

visuelle, eller rettere øret og øjet, ikke er på niveau. Vi kan lukke øjnene eller vende os 

bort fra det vi ikke ønsker at se, men vi kan ikke lukke ørene og heller ikke lytte 

perspektivisk. Hvor vi med synet er placeret i periferien af vores omverden, er vi med 

ørene selve rummets centrum. Vi hører 360 grader rundt, hvorfor lyden når os uafhængigt 

af hvordan vi vender og drejer os. Af samme grund dominerer lyden sine omgivelser på 

en anderledes måde end det optiske. Lyd breder sig ud i rummet og trænger sig på. Den 

trænger igennem opake forhindringer og tvinger vores opmærksomhed selvom vi kan 

lære at ignorere den.  

Akustisk økologi 

Det at studere det auditive miljø som et kulturelt fænomen er et karakteristika ved 

den forskningstradition, der udspringer fra den canadiske komponist Murray Schafer. En 

forskningstradition som han navngiver akustisk økologi og som forudsætter egentlige 

”Soundscape” studier. Økologi er studiet af forholdet mellem mennesker (levende 

organismer) og deres miljø. Akustisk økologi er i forlængelse heraf et studie af relationen 
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mellem lyd, mennesker og miljø. Det kan f.eks. være et studie af lydmiljøets historiske 

udvikling eller et studie af lydmiljøets betydning for de mennesker der bebor det.  

Som konsekvens af en personlig bekymring over lydmiljøet i den vest-canadiske by 

Vancouver, igangsatte Murray Schafer i slutningen af 1960’erne og i begyndelsen af 

1970’erne undervisnings- og forskningsaktiviteter ved Simon Fraser Universitetet. De 

skulle dokumentere og skabe debat om byens lydmiljø. Soundscapestudierne førte i 1971 

til igangsættelsen af forskningsprojektet ”World Soundscape Project”1, der fik til formål 

at udføre komparative studier af forskellige lydmiljøer verden rundt. I første omgang blev 

det til lokale studier af Vancouvers lydmiljø2 og siden hen til et større projekt, hvor 

lydmiljøet i fem udvalgte europæiske (lands)byer i hhv. Sverige, Skotland, Tyskland, 

Italien og Frankrig blev dokumenteret, analyseret og beskrevet.3 Arbejdet danner bl.a. 

grundlag for bogen ”Tuning of the Worlds” fra 1977. I bogen skelner Murray Schafer 

mellem ”lo-fi” og ”hi-fi” lydmiljøer. Et ”hi-fi” lydmiljø er karakteriseret ved, at der er en 

grundliggende balance mellem miljøets forskellige lydkilder. Selv svage lyde kan trænge 

igennem. Miljøet har i akustisk forstand dybde. Man kan orientere sig på et auditivt 

grundlag og få væsentlige auditive informationer om sin omverden. I et ”lo-fi” miljø gør 

det modsatte sig gældende. Her maskerer lydene hinanden. Lydmiljøet er støjfyldt og 

uden dybde. Der er ingen signifikante lyde for øret at orientere sig imod og derfor er 

lydmiljøet ikke tilgængelig for information. Konsekvensen er en generel nedprioritering 

af øret og af høresansen.4 For at imødegå lo-fi lydmiljøer vil Murray Schafer skærpe det 

moderne menneskes evne til at lytte, ligesom han vil vække kulturens interesse for det 

akustiske rum ved at rejse debat om, hvordan vi bedst designer og planlægger vores 

akustiske miljøer. 

At det er vigtigt at studere lydmiljøer handler ikke kun om at sikre, at de skal 

være rare og behagelige at færdes i. Den akustiske økolog er ikke optaget af 

                                                 
1 Projektet foregik ved Sonic Research Studio, Communications Department, Simon Fraser University, 

British Columbia, Canada. 
2 Undersøgelsen er dokumenteret i World Soundscape Project. The Music of the Enviroment Series, ed R.M. 

Schafer. Vancouver A.R.C. Publications, No. 2. De oprindelige optagelser fra 1973 erudgivet på dobbelt 
CD’en ”The Vancouver Soundscape/Soundscape Vancouver”, Cambridge Street Records CSR-2CD 
9701,1997, sammen med nye komparative optagelser fra 1996. 

3 Projektet blev gentaget i 2000 i et international forskningsnetværk koordineret af Helmi Järviluoma. Se 

http://www.6villages.tpu.fi/ 
4 Murray Schafer 1973, p. 11 
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støjforurening isoleret set, men af at undersøge og skabe bevidsthed om lydens kulturelle 

og emotionelle betydning, herunder at udvikle metoder til at klassificere og gruppere lyde 

i et givent miljø. Således taler Murray Schafer om ”Keynote sounds”, ”Soundmarks” og 

”Sound Signals”. Udtrykket ”Keynote Sound” er afledt af det musikalske begreb toneart 

(key) og er af Murray Schafer defineret som de lyde vi i et givent miljø hører kon-

tinuerligt eller så regelmæssigt, at de udgør miljøets ”grundtone”. ”Keynote sounds” 

danner i en analogi til gestaltteoriens figur-/grundforhold baggrund for alle de andre lyde 

vi hører i miljøet. Det kan f.eks. være lyden af havet i et maritimt miljø. Trafikstøjens 

konstante baggrundssummen i storbyen, vindens susen i trækronerne, blæsernes hvislen i 

de computere vi opholder os ved det meste af dagen osv. ”Soundmarks” er afledt af 

”landmark” og angiver lyde, der er unikke og som har en kvalitet der gør, at de specielt 

bemærkes i miljøet. ”Soundmarks” er m.a.o. lyde, der markerer sig og skiller sig ud. Det 

kan f.eks. være lyden af kirke- eller rådhusklokker. Lyden af tågehorn på havnen o.s.v. 

Desuden taler Schafer om ”Sound Signals”, der er de forgrundslyde, vi aktivt lytter til; 

intentionelt eller fordi de tiltvinger sig vores opmærksomhed. Det er lyde, der har en klar 

defineret mening i konteksten. F.eks. lyden af sirener eller alarmer, stemmelyde: tale, råb, 

skrig, gråd, latter, sang m.m. Signallyde er, som navnet angiver, de lyde vi typisk 

orienterer os efter i vores færden i miljøet. Samlet set er ”Soundmarks”, ”Keynote 

Sounds” og ”Sound Signals” kategorier af lyde, der forankrer lydmiljøet geografisk og 

historisk. Derfor bør man være opmærksom på, at lydmiljøet er noget samfundets 

selvforståelse spejles i, for også lyden fortæller de historier, hvorpå samfund bygges. Det 

er derfor man kan anføre, at kulturens auditive tegn, som f.eks. lyden af et tågehorn, 

principielt er ligeså bevaringsværdige, som de visuelle tegn: huse, monumenter, natur 

m.m.  

Soundscape-kompositioner 

Som sagt er Schafer bekymret for verdens akustiske tilstand. Men hans holdning 

er den, at det ikke nytter at gøre opmærksom på problemet ved kun at tale om 

støjforurening. At tale om støj og støjforurening er et teknisk og negativt udgangspunkt, 

der udpeger lyden og støjen som et problem, der skal fjernes eller reduceres. Løsningen 

er derved givet på forhånd, men det at dæmpe støjen, det at finde måder at fjerne den på 

er symptombehandling og ikke ”rodbehandling”. Det skaber ikke en bevidsthed om 

lydens/støjens æstetiske kraft og heller ikke en lyttende bevidsthed, men kun et ønske om 
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at lukke ørene. Schafer foreslår i stedet for, at vi betragter lydmiljøet som et miljø, vi kan 

komponere og designe, hvorved hans forslag til løsningen af et stigende støjproblem 

tager et kunstnerisk udgangspunkt. Derfor kobler Schafer traditionelle videnskabelige 

dyder såsom dokumentation, registrering og klassificering med en kunstnerisk udfoldelse. 

For det handler for Schafer ikke om at lave støjmålinger og fremlægge et statistisk 

materiale, men om at igangsætte diskussioner og fortælle historier om lydmiljøers 

historiske udvikling, samt deres kulturelle og sociale betydning. Soundscapestudierne 

udvikler således med det samme en kunstnerisk dimension, der interesserer sig for 

soundscapets æstetiske aspekter. Barry Truax, der er elev af Murray Schafer, navngiver 

denne æstetiske praksis ”soundscape komposition” og definerer den på følgende måde: 

In the soundscape composition, on the other hand, it is precisely the environmental 

context that is preserved, enhanced, and exploited by the composer. The listener’s 

past experience, associations, and patterns of soundscape perception are called upon 

by the composer and thereby integrated within the compositional strategy. Part of 

the composer’s intent may also be to enhance the listener’s awareness of 

environmental sound. [......] the successful soundscape composition has the effect of 

changing the listener’s awareness and attitude toward the soundscape. And thereby 

changing the listener’s relationship to it. The aim of the composition is therefore 

social and political, as well as artistic.5 

 

Som Barry Truax gør opmærksom på, har soundscapekompositionerne også et politisk 

sigte. De sætter forholdet mellem ”miljøet som musik” og ”musikken som miljø” på 

dagsordenen. Som musikalske værker udpeger de den akustiske virkelighed som et miljø, 

vi bør værne om og beskytte, sådan at det træder frem for os som musik og indbyder til 

lytning. Det er kun ved, at vi træner vores evne til at lytte, at vi bliver opmærksomme på 

kvaliteten og betydningen af vores akustiske omgivelser. Forbindelsen til John Cage og 

hans påpegning af hverdagens akustiske omgivelser som musik er markante, idet 

økologen, ligesom Cage, ønsker at vi skal lytte med samme koncentration og 

nysgerrighed til vores omgivelser, som vi lytter til musik. Ellers bliver musikken til miljø 

og virker på os, hvad enten vi er opmærksomme på den eller ej.  

                                                 
5 Truax 2001, p. 237 
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Soundscapekompositioner tager udgangspunkt i optagelser af givne lydmiljøer. Enten ved 

at komponisten placerer mikrofoner i landskabet eller ved, at han bevæger sig igennem 

landskabet mens han optager. Optagelserne er komponistens råmateriale, som han 

herefter bearbejder i større eller mindre grad og som udgør grundlaget for hans akustiske 

montager.  

Den akustiske flanør 

For at forstå den kunstneriske motivation bag soundscapekompositionerne kan vi 

sammenligne komponisten med den litterære figur flanøren, der er eksponent for en 

særlig måde at omgås storbyen på. Storbyen er modernitetens kendetegn per se, for i 

storbyen er tempoet og omfanget af det moderne livs omskiftelighed særlig tydeligt. 

Storbyen danner et urbant felt, hvor trafikken, kroppenes nærhed og de konstante 

distraktioner i form af reklamernes audiovisuelle adresseringer, muzakkens anæstetiske 

indhylninger og andre forsøg på at indfange den enkeltes opmærksomhed, gør det svært 

for individet at bevare overblikket. Byen bliver med andre ord ulæselig. I storbyen 

overstimuleres sanserne af de mange visuelle og auditive indtryk og som en imødegåelse 

af denne audiovisuelle støj, opstår der nye urbane omgangsformer. Distance, 

selvbeherskelse og reservation etableres som attitude, for følelsesmæssigt kan 

bymennesket ikke involverer eller interesserer sig for alle endsige skabe sig et menings-

fuldt overblik. Bymennesket skærmer sig bag et panser, der sikrer anonymiteten. 

Bymennesket lukker m.a.o. øjne og ører og navigerer i det urbane felt ved at opstille mål 

for sin bevægelse. Det er som modstilling til denne blaserte omgang med storbyen, at 

flanøren træder frem som litterær figur hos Charles Baudelaire. Flanøren søger massen, 

ikke for at gemme sig, men for at tage bolig i den. Han kaster sig ud i storbyen uden mål 

for sin vandring, han afklæder sig sit rationelle panser for at sanse byen. Han vil indsnuse 

dens lugte, befamle dens objekter og lytte til dens larm. For det handler for ham ikke om 

at overskue, men om at beskue og om at lade sig overmande og pirre af de mange 

indtryk. Han søger ”chokket som æstetisk figur” 6. Flanøren repræsenterer en ny både at 

percipere byen på. Hans flaneren udtrykker en ny æstetisk procedure: en måde at læse det 

ulæselige. Han bevæger sig ud i verden på det niveau, hvor dens materialitet træder frem 

                                                 
6 Stounbjerg 1988, p. 110. 
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som ornament, som figur og som detalje. Flanørens omgang med omverden er m.a.o. ikke 

blot hermeneutisk, men først og fremmest erotisk7. 

Som sagt er de kunstneriske ambitioner, der ligger bag soundscapekomposition-

erne sammenlignelige med flanørens æstetiske procedure, idet de mimer flere af hans 

omgangsformer med byen. Det er derfor fristende at tale om den akustiske flanør, som 

den der hører verden på ny gennem mikrofonen og som bryder blaserthedens panser ved 

at åbne sig for lydens ”sensuous seduction”8 og ved at artikulere sig i spændingsfeltet 

mellem det erotiske og det hermeneutiske. Den erotiske dimension viser sig ved, at den 

akustiske flanør indtager rollen som den afsøgende og opsøgende lytter, der konfronterer 

verden gennem sin aktive lytteattitude. Formålet er ikke at kortlægge og afdække rummet 

og derved søge overblikket, men gennem en ”formålsløs” dvælen ved og nærlytning af 

detaljerne, at sanse lyden i al dens materielle mangfoldighed. Den akustiske flanør vil 

ikke begribe verden, men opleve, mærke og føle den, hvilket fordrer han åbner sine ører 

og sænker sine akustiske parader. Det erotiske aftegner sig også i flanørens drejning mod 

voyeuren. Den akustiske flanør er med på en lytter. Han tuner ind på verden, og derved er 

han ikke blot en flanør, men også en voyeur. De kunstneriske muligheder det åbner, anes 

i den franske komponist Luc Ferraris udsagn om, at mikrofonen tillader ham at: 

”penetrate the domain of secrecy”9. Mikrofonen kan som et usynligt øre forbigå det 

moderne menneskes bornerthed og naturens reservation, netop fordi den tillader ham at 

komme i kontakt med objekterne og fænomenerne. Mikrofonen overskrider intimsfærens 

grænser uden at trænge sig på, uden at blive set. Derved får vi noget at høre som ellers 

normalt holdes skjult eller som vi ikke kan komme tæt nok på med vores biologiske ører. 

Mikrofonens næroptagelser kan sammenlignes med fotografiapparatets eller 

filmkameraets nærbilleder, der artikulerer genstandenes materialitet og giver tilskueren 

en følelses af nærvær og tilstedeværelse. Nærbilledet tydeliggør og forstørrer, men på 

bekostning af overblikket. Da verden ikke lader sig overskue i nærbilleder er nærbilledet i 

sig selv et chok. Det udgør et fortættet punkt, hvor detaljerne gives forrang og hvor 

                                                 
7 Det er en pointe som Stounbjerg fremfører med afsæt i følgende citat af Susan Sontag,: ”In place of a 

hermeneutics we need an erotics of art”, Susan Sontag: Against interpretation, in Susan Sontag 
Reader, N.Y., 1983, her citeret efter Stounbjerg 1989, p. 30 

8 Bennet 1996, p 21. 
9 Ferrari 1996, p. 100. 
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materialiteten udstilles. Nærbilledet tillader mao. den intime og erotiske sansning at folde 

sig ud.  

Den hermeneutiske dimension viser sig i den akustiske flanørs udforskning af de 

historier og erindringer, som lyden kan fortælle og vække. Lyden er her garant for en 

sammenhæng og et udgangspunkt for aflæsningen af sociale og kulturelle 

betydningsdannelser. Det hermeneutiske aspekt viser sig også bestræbelserne på at 

afdække eller aflæse nye former og strukturer i miljøets soundscape. Målet er at høre 

verden på ny, at høre den som musik. For at forstå denne side af den hermeneutiske 

dimension, er det nødvendigt at gribe fat i betegnelsen chok. Chokket som æstetisk figur 

er som sagt central for Baudelaires flanør, for chokket gennemtrænger bornerthedens 

panser og etablerer en direkte følelsesmæssige kontakt. Imidlertid må vi også tale om, at 

den modsatte strategi er central i soundscape-kompositionerne. Det er en strategi, der 

ikke har chokkets nu, men ”kedsomhedens varen” som æstetisk figur. Der er tale om en 

æstetisk modus, hvor tiden strækkes og tempoet sænkes. Når komponisten placerer 

mikrofonen stationært i landskabet, insisterer han vedblivende på at opdage, hvad der er 

at høre. Han etablerer en lyttemodus, der ikke aktiveres ved chok, men som snarere 

overtaler lytteren til at lukke ørene op.  

Den hermeneutiske dimension er særlig markant i soundscapestudiernes forsøg på 

at aflæse og kategorisere soundscapets lyde. F.eks. i den praksis man kalder for en 

Soundwalk . I en Soundwalk planlægger man en bestemt rute gennem et landskab for at: 

”encourage the participant to listen discriminatively, and moreover, to make critical 

judgments about the sounds heard and their contribution to the balance or imbalance of 

the sonic environment”10. Man kan sige, at en ”soundwalk” er en iscenesat, hermeneutisk 

læsning af lydmiljøet. En læsning der danner grundlag for soundscapekompositionernes 

kunstneriske iscenesættelser af lydmiljøet.  

Den akustiske økolog frygter, at vi som dårlige eller uinteresserede lyttere ikke kan 

imødegå muzakkens falske forførelse, hvis formål det er at indkapsle os i et auditivt 

simulakrum – en akustisk fantasmagori, der alene er skabt med et kommercielt formål for 

øje. Eller endnu værre, at vi simpelthen lukker ørene og suspendere os selv som lyttende 

individer, hvorved vores evne til at lytte langsomt sløves og slutteligt degenereres. Eller 

at vi via ghettoblaster, walkman, mobiltelefoner og andre pervasive medier vælger at leve 

                                                 
10 Truax 1999. 



Denne artikel er en revideret version af en artikel trykt i ”Autograf – tidsskrift for ny kunstmusik 4:12 dec 2003” 

 9

som akustisk eneboer i selviscenesatte ghettoer frem for at udforske musikaliteten i det 

omgivne miljø. Ifølge Barry Truax er målet for soundscapekompositionerne:”the re-

integration of the listener with the environment in a balanced ecological relationship.”11 

En sådan reintegration må basere sig på en skærpelse af den lyttende bevidsthed, for kun 

af den vej kan lytteren imødegå og omgå den kulturelle anæstesi og i stedet for at lukke 

ørene og dermed verden ude, tage hørelsen tilbage. Soundscape-komponisten vil tildele 

lytteren den moderne flanørs rolle som den der både udforsker og fortæller. Det er alene 

herved, at lytteren kan reintegreres i et balanceret forhold til lydmiljøet. Økologernes 

ærinde kan vi derfor udtrykke med henvisning til Susan Buck-Morss, der i sin udredning 

om sansningens anæstesi skriver:  

”I denne tilstand af ”perceptionens krise”, er det ikke længere et spørgsmål om at 

opdrage det ufølsomme øre til at høre musik, men om at give det hørelsen tilbage. 

Det er ikke længere et spørgsmål om at øve øjet i at se skønhed, men om at gendanne 

”perceptibiliteten”.” 12 

 

Interesserede vi os mere for det akustiske miljø, dvs. for lydmiljøet som 

kulturhistorie og som en sfære for ”musikalske” oplevelser ville vi afvise at nedlægge et 

auditivt tegn som et tågehorn på et teknokratisk beslutningsgrundlag. Det afgørende er 

dog ikke tågehornet, men at vi fremover sikrer opøvelsen af lyttende færdigheder og 

indgår i diskussioner om vores akustiske miljø med andre argumenter end de, der snævert 

vedrører støjforurening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Truax 1996, p. 63  
12 Buck.Morss 1994, p.61. 
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