LYDTOGET KØRER

- Er du med?
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Selvom vi ikke kan se den - lyden - så er det en sans og ikke mindst et stærkt formidlingsmedie, der for alvor har fået
spotlight rundtom på kulturinstitutioner og i kommuner.
Lyd gav os mulighed for at appellere til andre brugere - vække nysgerrigheden - og formidle Jernkystens
udendørs seværdigheder og historier på en anderledes måde.
- Mette Lund Andersen, leder af Lemvig Museum.
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Jernkysten er et projekt, der formidler vigtige og interessante fortællinger om livet langs den jyske vestkyst på tværs af
indendørs og udendørs seværdigheder og oplevelser. En del af formidlingsprojektet består af dramatiserede lydfortællinger på seks udvalgte lokationer. Du kan høre et sneak peek på en af fortællingerne her. Projektet bliver beskrevet mere
detaljeret på side seks.
De seneste år har mange spændende projekter, med lyd som et af de bærende elementer, set dagens lys - og endnu flere
er i støbeskeen.

E

I en rundspørge blandt kulturelle institutioner svarer godt 85 procent, at de allerede har erfaringer med lydformidling
enten indendørs, udendørs eller begge dele. Derudover tyder det også på, at der er lyse fremtidsudsigter for lyd i formidlingsregi. Over 80 procent af respondenterne svarer nemlig “ja” til, at de har planer om at bruge lydformidling i fremtiden.

MAGISK STIMULERING AF SANSERE

D

Lydforsker Ingeborg Okkels kan godt genkende tendensen. Hun mener endda, at udviklingen i brugen af lyd blandt
kulturinstitutioner kun bliver endnu vildere og endnu mere spændende de kommende år.
I videoen forklarer Ingeborg Okkels blandt andet, hvad lyd kan gøre ved oplevelser:
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ET FØLSOMT APPARAT
Vores høresans er et følsomt apparat. Derfor er der en masse potentiale i forhold til at bruge lyd som
formidlingsmedie i forbindelse med oplevelser, men også en masse faldgruber.
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Sound Designer Lars-Bo Kjær har mange års erfaring med at stimulere den fintfølende høresans. Han har arbejdet
med lydproduktion i mere end 30 år hos nogle af de mest succesfulde og indflydelsesrige lydstudier i Danmark.

H

Man kan forstærke oplevelsen med lyd. Nogle gange betyder det faktisk, at man slet ikke bemærker
den, fordi den indgår i en naturlig symbiose med resten af oplevelsen.
- Lars-Bo Kjær, Sound Designer
G

Pointen er, at vores ører lynhurtigt registrerer, hvis der er noget, som lyder forkert - hvad enten det er på grund
af dårlig kvalitet eller et faresignal i offentligheden. Han pointerer også, at en af lydens helt store styrker i
forbindelse med at skabe oplevelser er, at lyd sætter følelser i gang på et helt andet instinktivt plan, end visuelle
oplevelser. Der forklarer Lars-Bo mere om i videoen.
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SE VIDEOEN HER
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SKAB LIV MED LYD
Pointen om, at lyd kan kaste os tilbage i tiden på et splitsekund omtaler Ingeborg Okkels, som vores lydhukommelse:
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“Med lyd behøver du ikke at forklare lige så meget, vi har nemlig en enormt god ‘lydhukommelse’.
9
7
Det betyder, at10du lynhurtigt kan sætte
scenen, hvis du8 eksempelvis skal formidle
en bestemt6
historie. Det kunne være et soundscape, der fanger atmosfæren på en havn, når du skal formidle
fiskernes historie eller lyden af mormors stue med standerurets tikken.”
- Ingeborg Okkels, lydforsker

Derudover kan lyd være med til at sætte øjnene fri til at gøre det, de er bedst til - at se. Lyd giver mulighed for at:
G

Appellere til andre målgrupper
Få flere med, også dem der ikke kan se eller læse
Frigive øjnene til at se mere
Aktivere endnu en skarp sans - opleve og lære med ørerne
Give områder, rum eller oplevelser en ekstra dimension
Skabe en kontinuerlig lydscene, som binder flere ting sammen
Overraske med en uventet lyd eller forstærke en oplevelse med en understøttende lyd
Skabe nærværende og sociale oplevelser for hele familien på tværs af alder
Skabe en stærk følelsesmæssig kobling mellem mennesker, deres kulturhistorie, naturen og dens landskab
Lede videre til oplevelser på andre lokationer inde eller ude
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Værdigivende parametre, som mange i branchen allerede har spottet - her er nogle af de udsagn, som blev tilkendegivet
ved spørgsmålet ‘Hvad synes du, lydformidling kan bidrage med?’ i rundspørgen:

Flere sanser aktiveres - sanser er
følelser - nogle mennesker reagerer
mere på lyd, nogle på billeder. Lyd giver
flerdimensionelle muligheder.

D

En anden måde at formidle på,
et alternativ til tekster, som
er nemmere tilgængeligt for
mange gæster.

En anderledes sanselig
oplevelse, opbygning af et
univers for brugerens indre
blik, læring til alle aldre mv.

C

Lyd er mere inkluderende end skrift, idet
selv mindre børn kan være med. Det bliver
dermed en mere fælles oplevelse. Lyd i
det fri afbryder ikke et oplevelsesflow på
samme måde, som skrift gør, og kan bedre
skabe en stemning.

B

Fortællinger kan personliggøres
gennem accent, tonefald og stemme.
Tilgængeligt for alle aldre.
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SKAL DU MED OMBORD PÅ LYDTOGET?
Det hele lyder spændende - men hvor starter du? Her er nogle af de overvejelser, som kan være gode at zoome ind på, før
skridtet tages.
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FEM VIGTIGE SPØRGSMÅL AT STILLE NÅR UD UDVIKLER LYD
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1. Hvem er målgruppen? Tilpas lydindholdet til dem, der skal opleve det. Er der behov for formidling på flere
sprog? Er det til børn eller voksne?
2. Hvad er formålet? Er det at skabe nysgerrighed? Give viden? Inddrage besøgende i oplevelser eller omgivelser?
G

3. Hvilken type formidling passer bedst til målgruppe og formål? En dramatiseret fortælling? Soundscape med
lydeffekter? Eller noget tredje?
4. Hvilke kompetencer har I selv? Kan I selv designe og producere lydindhold eller giver det
mening at samarbejde med professionelle om udvikling og produktion af lydindhold, som er tilpasset jeres
device?

F

5. Hvilke krav har du til kvalitet? Den kan for eksempel afhænge af, om det er en midlertidig speak, hvor
skoleelever genfortæller kulturhistorien eller om det er en professionel speaker, hvor indholdet skal være en del
af en længerevarende udstilling.
E

Det handler om at sammensætte det rigtige team til at udvikle og producere lydindholdet:
“Vi gør meget ud af at hjælpe formidlere godt på vej. Vi har skabt et stærkt team af
samarbejdspartnere, som kan hjælpe kulturinstitutioner og kommuner godt på vej i forhold til at
skabe helt unikke oplevelser for besøgende.” - Sofie Halkjær, direktør i EnergiLeg
D

Der er flere værdifulde overvejelser, du kan gøre dig, før du stiger ombord på lydtoget. Flere
faktorer kan spille ind i forhold til at bruge lyd som formidlingsmedie. Eksempelvis kan valget
af device have stor indflydelse på selve lydoplevelsen, samt hvor mange der tilgår den, forklarer
Sofie Halkjær:
C

“Valg af device er naturligvis relevant. Men det er lydindholdet, der er det allervigtigste - hellere
ingen lyd end en dårlig lyd. Dårlig lyd skaber en dårlig oplevelse.”
Valg af device bliver uddybet på næste side.
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VALG AF DEVICE
Der er flere muligheder på markedet - her er nogle af de vigtigste punkter, som kan være værd at overveje på forhånd:
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•
•
•
•
•

Driftsikkerhed - kan I stole på jeres device?
11
10
9
8
7
Vedligeholdelse og drift - hvor nemt og billigt skal det være?
Værdiskabelse - overvej om jeres device skaber værdi på tværs af jeres målgrupper.
Robusthed - det kan være en god idé at vælge løsninger, som er gennemtestede i alle miljøer.
Tilgængelighed - tænk over, hvordan I kan minimere barrierer for brugeren. Eksempelvis en app har langt flere
barrierer, end en mere simpel, interaktiv løsning, hvor brugeren skal dreje på et fysisk produkt for at skabe lyd.
Det kan faktisk gøre, at antallet af aktiveringer af lydformidlingen går fra ca. 0,5 procent til 50 procent.

6
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Verden taget i betragtning, kan en anden væsentlig overvejelse være, hvor bæredygtig løsningen skal være. I dag er det
muligt at få løsninger, som er fuldt selvforsynende med energi. Løsninger, der er både er gennemtestede, robuste og
driftssikre - både mekanisk og teknologisk.
Her har EnergiLeg flere bud på interaktive løsninger, der spiller på flere sanser:
F

“Funktionen er primært lyd, som kan kombineres med duft eller lys, som for eksempel
SanseHjulet. Formen på formidlingsmediet kan være som StoryTeller eller den vippende
AudioBænk, men det kan også få en helt unik form, som støtter op om historien eller oplevelsen,
det skal indgå i - der er mange muligheder - kun fantasien sætter grænser.”
- Ole Jönsson, udviklingsdirektør i EnergiLeg
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LYDDESIGNERENS LOMMETRICKS
Er du klar til at høste fordelene ved at bruge lyd, som formidlingsmedie? Lars-Bo Kjær inviterer dig med ind i
lyddesignerens univers, og hiver et par tricks op af lommen. Det handler om at blive bevidst om lydens univers mulighederne og begrænsningerne. Her kan du bruge et simpelt redskab, som vi alle sammen har i den biologiske
værktøjskasse - ørerne:
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“Der kan trækkes mange paralleller mellem en lyddesigner og en maler; der er selvfølgelig nogle
regler for, hvordan malingen skal blandes, men ikke på selve maleriet. Her kommer det an på
hvilket udtryk, man gerne vil skabe på lærredet. Det er det samme med lyde - og kombinationen af
dem. Så du skal bruge dine ører.” - Lars-Bo Kjær, Sound Designer

H
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Når du har spidset ørerne, trykket på deres on-knap, kan du begynde at blive mere bevidst om,
hvad du hører. Herfra kan du begynde at skabe forskellige soundscapes, forklarer Lars-Bo Kjær:

F

“En god øvelse kan være at lukke øjnene og lytte. Hvis du ikke er vant til det, vil du opdage, at der
er rigtig mange lyde. Hvis du skulle bygge det univers, du kan høre, hvilke lyde skulle du så bruge?
Hvilke lyde er eksempelvis med til at skabe en sommerdag på stranden? Børn der griner, bølger
der skvulper - men på en bestemt måde - en båd i det fjerne, en hund der bjæffer. Det er sådan jeg
arbejder som lyddesigner. Bagefter handler det om at sy tingene sammen, så de udgør en helhed.”

LYD I LANDSKABET
I begyndelsen tog vi dig med forbi Jernkysten. Nu dykker vi lidt mere ned i, hvordan projektet bruger lyd i landskabet.
E

Rapporten ‘Overvejelser ved formidling i landskabet - Et inspirationskatalog om analog/digital natur- og kulturformidling’,
der er udgivet af Københavns Universitet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med Nordeafonden
og MMEx, sætter fokus på den natur- og kulturformidling, som foregår ude i landskabet anno 2019. Herunder projektet på
Jernkysten.
D
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Rapporten beskriver, hvordan seks interaktive lytteposter fra EnergiLeg er placeret ved knudepunkter i landskabet på
kyststrækningen mellem Thyborøn og Hvide Sande. Strækningen gemmer på et hav af vigtige og interessante fortællinger
om livet langs den jyske vestkyst. Projektets formål er blandt andet at tage den klassiske museumsformidling ud i det
åbne landskab, og således få den fagligt funderede viden uden for museernes mure. Lydfortællingerne, som varer et
minut, tager udgangspunkt i det, man kan se, hvilket gør det muligt at gøre fortællingerne tilgængelige direkte i det
landskab hvori, de hører til eller er sket.
Et af stederne er ved Strandingsmuseum St. George. Museet fortæller om de mange strandinger, der er sket på
Vestkysten. Kernehistorien er den dramatiske beretning om de to engelske linjeskibe St. George og Defence, der
strandede nær Thorsminde i julen 1811. Det er formidlingen af disse historier, der bliver gjort levende med lyd fortæller
Helle Henningsen, der er inspektør på museet:

B

StoryTeller formidler vores kernehistorie ganske kort, mens man selv står bag rattet og oplever det hele
med vestenvinden i håret og det brusende Vesterhav, hvor det skete, lige foran sig.
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Ifølge rapporten er valget af device attraktivt netop i forhold til formidling i landskabet, fordi det er gæsterne selv, der
skaber bevægelsesenergi til at afspille lydfilerne, når de drejer på det røde skibsrat. Det betyder, at installationerne
faktisk er uafhængige af 220V infrastruktur, hvilket gør dem fleksible i forhold til deres opsætningsmuligheder og
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reducerer etableringsomkostninger væsentligt.
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Ved Flyvholm Redningsstation kan man lytte til
strandvagternes historie

F

Strandingshistorier bliver vækket til live ved
Strandingsmuseum St. George

E

StoryTeller formidler historien om søfolkenes frygt for
Jernkysten på skrænten, hvor Bovbjerg Fyr tårner sig op
D

FREMTIDENS LYDFORMIDLING

C

Rapporten slår desuden fast, at når digitale muligheder fremover skal tænkes ind i landskabsformidling, er det dels
vigtigt at inddrage sociale overvejelser, men også overvejelser omkring den landskabskontekst, som formidlingen skal
foregå i.
“Vi glæder os til at være med til at skabe formidlingsmedie med lyd i tæt samarbejde kulturinstitutioner,
landskabsarkitekter og kommuner.” - Sofie Halkjær

B

KILDER

FAKTA OM RUNDSPØRGEN

https://nordeafonden.dk/sites/nordeafonden.dk/files/media/documents/filer/flere_ud_i_det_fri_-_

Formål: At få et indblik i den aktuelle brug af lyd som formidlingsmedie hos målgruppen

landskabsformidling/inspirationskatalog_analog_digital_formidling_ku.pdf

Afsender: EnergiLeg

https://www.glyptoteket.dk/om-museet/nyheder/mere-lyd-paa-glyptoteket/

Svarperiode: 19. maj og den 2. juni gennem forskellige kanaler.

http://www.helsingormuseer.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=159

Målgruppe: Udvalgte kulturinstitutioner- og enheder.

https://youtu.be/RC1ROlt57kQ

Antal besvarelser: 35

MMEx: Ludvig Lohse

Undersøgelsen kan ikke betegnes som værende repræsentativ for populationen.
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