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Min farfar fortalte en historie fra 1910, hvor han for første gang hørte lyden af en flyver på himlen i 
sin barndomsby Horsens. En uventet lyd fra fremtiden, der fik drengene til at stimle sammen og 
kikke på hinanden: Nu flyver vi! En dag i august 2004 besøgte jeg Politikens hjemmeside og hørte 
for første gang lyden af internettets fremtid. Da pilen passerede en reklame begyndte lyden 
pludselig at strømme ud af computeren. Uventet og varslende: Nu larmer vi! Som andre 
førstegangsoplevelser på nettet, vil jeg huske denne lyd. Som min farfar vil jeg fortælle mine 
fremtidige børnebørn om denne augustdag på nettet: ”I tror det ikke -- men engang var der helt 
dødstille på nettet…”  
 
Det er faktisk påfaldende så lidt vi bruger lyd på nettet i dag. Hvor der ellers er en nærmest ubændig 
vilje og trang til kommunikation. Vi bliver tæppebombet med reklamer, spam-mails, og pop-up’s. 
Kampen om opmærksomhed er ubarmhjertig. Men endnu har kun ganske få opdaget, eller måske 
snarere, turdet, bruge lydens evne til at fange opmærksomhed ved computeren. Vi ved det jo 
egentlig godt fra mange andre hverdagssituationer: Lyd gør en forskel. Som for de aggressive 
sælgere på feriestederne med deres ”special price for you, Sir!”, der fanger opmærksomheden bedre 
end et reklameskilt.  
 
Når man hører en stemme eller en anden lyd, fornemmer man straks om lyden skyldes en 
tilfældighed, eller om der er nogen der vil kommunikere. Og man kan vel ikke forestille sig TV-
reklamer uden lyd? Jo, det kan man faktisk godt. I min barndoms biograf på Samsø, blev 
reklamerne indledt med et lysbilledshow fra den lokale slagter, maler og købmand - uden lyd på. I 
biffen kunne vi fornemme lyden af fremtiden. At verden ligesom var i fremdrift, når de viste 
reklamefilm for Coca-Cola, Spies Rejser og andre uomgængelige budskaber fra den store verden, 
med bevægelse og lyd.  
 
Reklamerne på TV er avancerede medie-manipulationer, der arbejder med vores ubevidste trang til 
at forstå og huske lyd og billeder. Det er som om at vi har accepteret aggressiv brug af lyd på TV, 
men stadig ikke helt tilsvarende er parate til at lægge øre til internettet. Forklaringen kunne måske 
findes i den traditionelle brug af PC’en, hvor man sidder i stuen, eller i et kontormiljø, med flere 
personer. På kontoret ville det være pinligt, og helt sikkert tegn på en svag karakter og mangel på 
koncentration, hvis computeren pludselig plaprede løs med reklamer. Men nu er computeren jo ikke 
længere bare et arbejdsredskab. Den er hurtigt blevet en personlig mediemaskine: musikanlæg, 
DVD-biograf og telefon. PC’en er vært for en masse funktioner med lyd på, og mange sidder i dag 
ved computeren med et headset. Så lydmuren falder snart. Internettet kan og vil eksplodere i 
kakofoni.  
 
Internettet har i dag to sider. Oversiden, som man umiddelbart møder når man surfer rundt på nettet. 
Og så den anden side, den del af nettet der ligger gemt i databaser. På overfladen er der pænt og 
tilgængeligt. På den anden side ligger al slags ufordøjet data, menigsløse tekster, lister og alle 
mulige ting og hændelser og så en hel del medie-filer. Her ligger der data fra vejr-målinger, 



informationer om landkort og dankort, og hemmelige politidata. Man kan sammenligne nettets 
overflade med vores egen bevidsthed og tankestrøm, mens den gemte side er en slags internet-
underbevidsthed. I nettets underbevidsthed findes også ”forbudte” tanker, som piratmusik, film og 
spil og ikke mindst, den mere vilde del af pornoen.  
 
Teknisk kalder man nogle gange den gemte del af nettet for ”Deep Web”, med en oplagt henvisning 
til dybhavet. Vi surfer normalt på overfladen, mens der skal mere avanceret udstyr til at komme ned 
i dybet. De fleste databaser kræver nemlig, at man forstår deres opbygning og har den nødvendige 
special-søgemaskine, samt ikke mindst at man har adgangskoden. En meget stor del af den moderne 
musik ligger i sådanne databaser, som er mere eller mindre tilgængelige via nettet. Nogle af dem er 
lovlige, for eksempel Apple Computers mega-succes iTunes, eller  internetboghandlen Amazon, 
hvor man begge steder kan betale sig til at høre musik. Faktisk er der også helt stille i mange af de 
virtuelle musikbutikker. Andre filer er mindre lovlige og tilhører nettets skyggeside af medie-koster 
og hælervarer. I en gråzone befinder de utallige internetradiostationer sig. En del af dem er helt 
tilgængelige og man kan både lytte og gemme musikken med god samvittighed. Andre, som for 
eksempel DR, kan man kun få lov at lytte på, man må ikke gemme musikken til senere, uden at 
bryde loven. 
 
For nylig besøgte den amerikanske taleforsker John H.L. Hansen, Danmark. John Hansen er ikke 
traditionel taleforsker, såkaldt lingvist, men en ingeniør som arbejder med at lære computere at tale 
og forstå tale. Han kommer af og til tilbage til Danmark, hvorfra hans familie i sin tid udvandrede 
til USA. Her blev han en international stjerneforsker inden for automatisk genkendelse af tale. John 
Hansen besøger sine kolleger på de danske universiteter, og denne gang lagde han vejen forbi DTU.  
 
John H.L. Hansen er en af forskerne bag en ny type søgemaskine på nettet.  Ved sit besøg på DTU 
præsenterede han SpeechFind, som giver brugeren mulighed for at søge efter ord og vendinger i 
officielle amerikanske taler. Ikke, som Google, der søger i internettets tekster, men netop en 
søgning i den talte lyd. SpeechFind søger i en deep web database: ”The National Archive for the 
Spoken Word”. Denne database indeholder blandt andet de amerikanske præsidenters taler tilbage 
til omkring 1900. Talegenkendelse er bare en af de nye lydteknologier, som nu er moden nok til at 
blive brugt af almindelige mennesker. Et talegenkendelsesprogram oversætter talestrømmen til en 
tekst, og på tekstform er det lige til at bruge standardsøgemaskiner til at finde interessante 
vendinger. Med disse nye søgeteknologier er der naturligvis også åbnet for nye skyggesider. Det er 
muligt at lade computere overvåge samtaler automatisk og ”tilkalde vagten” når der bliver sagt 
noget af betydning eller forbudt. Faktisk er den mest omfattende forskningsaktivitet inden for 
automatisk analyse af tekst, den såkaldte TREC konference, løbende blevet finansieret af det 
amerikanske efterretningsvæsen, CIA, som har åbenlyse interesser i at følge med i tale og tekst-
strømme. Med denne teknologi åbner der sig dog også betydelige perspektiver for både den private 
og den professionelle netbruger. Man kan forestille sig at man logger sine samtaler, ikke bare dem 
der føres på telefonen, men også de almindelige samtaler vi fører i løbet af dagen. De almindelige 
samtaler kunne, for eksempel, gemmes via mikrofonen i headsettet, eller ved at sætte mikrofoner på 
det nye smart-tøj. Computeren i mobiltelefonen kunne så følge med i lyden, gemme og analysere, 
eventuelt give feedback til brugeren på baggrund af talens genkendte indhold.  
 
Man taler om ”det sociale våbenkapløb”: Den der har de bedste IT-systemer vil kunne bruge 
informationen til at overbevise sine kunder og vinde ordren, yde den bedste service, eller 
simpelthen bare få sin vilje. Det digitale netværkssamfund bygger på arbejdsdeling og på 
forhandling. Forhandlinger kan afgøres med rå muskelkraft. Men tit er det uklogt at spille for 



kraftigt med musklerne, man vil jo også gerne kunne se sin forhandlingspartner i øjnene næste 
morgen. Men forhandlinger kan også vindes med viden, og hvis man er bedre informeret kan man 
komme ud af en forhandling som vinder, eller endnu bedre: Sørge for at begge parter vinder og kan 
handle videre til fordel for begge. 
 
Der er en kraftig vækst i den mængde af lyd, som per dag når frem til et almindeligt menneskes øre. 
Fra tidernes morgen er vores ører designet til naturens lyde og der var ofte ret stille derude. Vinden 
i piletræerne og en rislen i åen. En gren der knækker er et signal om fare. Og vi farer stadig 
sammen, hvis vi hører en pludselig uventet lyd, som i reklamerne på nettet. Nogle forskere mener at 
udviklingen af tale, var baggrunden for at mennesket for hundrede tusinde år siden kunne udbrede 
sig langt ud over sin ”naturlige” udviklingsmæssige niche. Vores evne til at kommunikere er 
baggrunden for den hypereffektive arbejdsdeling, som siden har erstattet den biologiske evolution 
med den menneskelige kultur. Men selv svigermors tale ved bålet, giver anledning til en begrænset 
mængde lyd. Og når vi var alene på prærien, var der kun den huskede tale for det indre øre.  
 
Industrisamfundets lydtryk er allerede nu så meget større, at det ofte er et problem. Vi må i mange 
sammenhænge beskytte os selv mod vore egne lyde, og der er specielt bekymring for de unges 
hørelse, som dagen lang bliver udsat for MP3-prøvelser. I det digitale samfund er lydtrykket ikke 
bare blevet uendeligt mere varieret, det er meget høj grad blevet et personligt anliggende. Vi kan 
selv bestemme hvad vi vil høre og hvornår. Tidligere var der P1, P2 og P3, som alle måtte dele. I 
dag er der utallige radiokanaler i luften, og nærmest uendelig mange radiokanaler at vælge mellem 
på nettet.  
 
Lyd har nogle betydelige fordele som personligt kommunikationsmiddel, frem for eksempelvis, 
billeder på en computerskærm. Vi skal bruge øjnene, når vi ser på billeder og det betyder at den 
visuelle opmærksomhed bliver brugt. Og det ses! Hvis du SMS’er, mens du taler med en anden, vil 
det blive bemærket. Men derimod kan man godt forestille sig at du – ubemærket – kunne have lyd i 
øret.  
 
Lyd kan også bruges effektivt til at organisere en gruppe. I Tour de France har samtaleanlæg i flere 
år været brugt til at sikre at holdlederen kan ændre på taktikken undervejs i realtime, og dermed 
vinde cykelløb. Det vakte en del opsigt for nylig, da det kom frem at anføreren for den spanske 
mesterklub Real Madrid, Raúl Gonzalez Blanco, blev styret af træneren gennem et høreapparat i en 
pokalkamp. Lyd er en meget vigtig del af moderne fodbold. Kommunikerende spillere, som danske 
Gravesen, gør en forskel. De kan sørge for at taktikken holdes og indirekte være trænerens højttaler. 
 
Mange mennesker er udelukket fra at deltage fuldt ud i lydfællesskabet, på grund af høretab. 
Moderne høreapparater kan delvis afhjælpe høretab og især hjælpe med at forstå tale.  
De danske høreapparatvirksomheder blomstrer. Det er bemærkelsesværdigt at tre af de største 
virksomheder i denne branche -tilsammen dækker Oticon, GNResound og Widex næsten halvdelen 
af verdensmarkedet - ligger indenfor en lille radius i Københavnsområdet. Høreapparater bliver 
mere og mere udbredte på verdensplan. Tidligere var de centrale kompetencer i 
høreapparatindustrien, viden om øret og de hørehæmmede patienters høretab, samt viden om 
hvordan man forbedrer lydbilledet med et lille batteriforbrug. I fremtiden er den centrale 
kompetence for denne industri forståelse af signaler og information, så man kan levere højt 
forarbejdet lydkvalitet i øret.  
 



Hvordan ser fremtidens høreapparat ud? I dag er den store begrænsning for et høreapparats 
intelligens, at man skal udføre de mange komplicere beregninger på en meget lille plads og helst 
med et minimalt strømforbrug. Forskningen forsøger at omgå disse begrænsninger i fremtidens 
høreapparat ved at netværke det. Hvis høreapparatet bliver en del af netværket, kan man forestille 
sig at beregningskraften i andre computere på nettet kunne stilles til rådighed for høreapparatets 
informationsbehandling. Men endnu vigtigere: Et netværket høreapparat vil kunne trække på data 
og viden fra internettet og dermed være en informationskilde, som ikke bare hørehæmmede kunne 
have glæde af.  
 
På DTUs institut for informatik og matematisk modellering, IMM, forsker vi i intelligente 
lydsystemer. Computere bliver stadig bedre til at forstå lyd. Vi kan i dag lære en kunstig intelligent 
computer, at lytte til musik og for eksempel hjælpe musikbrugeren med at genrebestemme musik. 
Det betyder at man kan hente musik fra de mange radiokanaler og sortere den efter ens individuelle 
smag og behov. Sammen med kolleger fra Aalborg Universitet har vi etableret et 
lydforskningsprojekt, der er finansieret af Forskningsrådet for Teknik og produktion. Projektet skal 
forberede os for fremtidens lydforbrug. Det store mål er bedre lydsøgemaskiner, der kan hjælpe os 
med administrere det kolossale medieudbud. Vi forsøger for eksempel, at træne computere til at 
adskille tale og musik i nyhedsudsendelser og til at genkende talere og kunstnere. Når computeren 
på den måde har forstået udsendelsens indhold, kan den nedskrive den talte information og 
genrebeskrive udsendelsens musik. Dermed får vi mulighed for at søge efter oplysninger i 
radioudsendelser, som vi i dag søger i internettets tekst.  
 
Der er især gjort store fremskridt i de sidste par år inden for adskillelse af blandede signaler. 
Generelt kalder man det ”cocktail party problemet”: At der er mange der taler i munden på 
hinanden. Vores hjerne er rigtig god til denne adskillelse, mens det tidligere har været svært at få 
computer til at lære det.  En koncentreret forskningsindsats gennem de senere år har nu ledt til 
brugbare løsninger for lyd, og vi forsøger i øjeblikket at generalisere løsningerne til alle typer af 
blandede medier.  
 
I en verden, hvor vi stadig oftere befinder os i lyd- og billedintense miljøer, vil vore medfødte evner 
til at fokusere på det vigtige og sortere resten fra, blive alvorligt udfordret.  Men vi håber at de nye 
metoder og computerprogrammer vil kunne hjælpe os til at navigere sikkert i de nye medier. Vi 
lever i dag i en slags stilhed før fremtidens kakofoniske mediekaos og der er et stort behov for 
systemer der kan hjælpe os med at administrere de mange muligheder, og måske endda ind imellem 
skabe lidt velfortjent hvile for hårdt prøvede ører og øjne. 
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