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1 Luigi Russolo: „The Art of Noises: Futurist Manifesto.“ Audio Culture Readings in Modern Music. Cox, 
Christoph og Warner, Daniel. Continuum. 2004. Bls. 10-14. 
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Inngangur 

 

Hljóðumhverfi heimsins hefur breyst gríðarlega á síðustu öldum. Þær breytingar 

eru aðallega tilkomnar frá mennsku samfélagi. Þar má helst nefna öra fjölgun og þéttingu, 

færslu úr bæjarsamfélögum yfir í borgarsamfélög og ennfremur iðnbyltinguna og 

afleiðingar hennar. Hljóð af mannavöldum eru að yfirtaka hljóðheiminn. 

Staðreyndin er sú að hljóðumhverfið hefur breyst gríðarlega. En hvers eðlis eru þessar 

breytingar og hvaða áhrif hafa þær? Hefur hljóðumhverfið versnað? R. Murray Schafer er 

þetta mjög hugleikið og hefur hann kafið ítarlega í efnið. Hverjar eru helstu hugmyndir 

og viðmið hans og hvað er athugavert við þau? Hver eru síðan önnur sjónarmið? Í þessari 

ritgerð mun ég skoða kenningar Schafers og leitast við að svara þessum spurningum. 

R. Murray Schafer er Kanadískt tónskáld og tónlistarfræðingur. Einnig lagði hann 

stund á kennslu og var fyrstur að kynna hugmyndir John Cage um skapandi hlustun fyrir 

kanadískum nemendum. Hann er titlaður frumkvöðull hljóðvistfræðinnar og hefur skrifað 

mikið um viðfangsefnið. Helsta rit hans er The Tuning of the World (1977)  þar sem hann 

tekur saman kenningar sínar um hljóðumhverfið. Grunnur að bókinni eru rannsóknir sem 

hann gerði ásamt hópnum The World Soundscape Project (WSP) en hann var einn af 

stofnmeðlimum hans. Megin markmið WSP var að kanna sampil mannsins og 

hljóðumhverfisins. 

 

Kenningar Schafers 

 

Grunnhljóð, forgrunnshljóð og hljóðmerki 

Schafer skilgreinir þrjú meginhugtök til þess að lýsa hljóðumhverfinu. Þau eru 

grunnhljóð, forgrunnshljóð og hljóðmerki (Keynotes, Sound signals, Soundmarks). 

Grunnhljóð á sér skírskotun í tónlist og samsvarar þá grunntóntegund. En hugtakið á við 

þau hljóð sem mynda stoð hljóðumhverfisins á svipaðan hátt og grunntóntegundin 

myndar stoð tónsmíðar. Öll önnur hljóð umhverfisins hljóma í sambandi við þessi hljóð. 

Oftast er ekki hlustað á þessi hljóð meðvitað en Scafer vill meina að þar sem við erum 

ávallt umkringd þeim, þá geti þau haft djúpstæð áhrif á fas og hegðun okkar. Þetta á þó 

ekki aðeins við um lágvær eða illheyranleg hljóð heldur einmitt frekar við þau hljóð sem 
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eru ráðandi í hljóðumhverfinu. Hugtakið á ekki aðeins við um hljóðgjafana heldur einnig 

áhrif yfirborðs á hljóðumhverfið. Malbikaðar göturnar eru hluti af því að mynda 

grunnhljóð borgarinnar ásamt umferðinni sjálfri.  

Hugtökin grunnhljóð og forgrunnshljóð samsvara sjónrænum hugtökum um mynd 

og bakgrunn. Myndin er það sem einblítt er á en bakgrunnurinn gefur hlutinum útlínur, 

form og viðmið. Myndin er ekki til án bakgrunnsins. Forgrunnshljóð eru myndir 

hljóðumhverfisins. Þau hljóð sem við hlustum á meðvitað. Öll hljóð geta verið 

forgrunnshljóð um leið og athyglinni er beint að þeim. Við veljum þá hvaða hljóð við 

heyrum í forgrunni, önnur hljóð verða þá sjálfkrafa að bakgrunnshljóðum. Þetta hefur 

lítið að gera með hávaðamagn þar sem hljóðin eru valin eftir merkingu þeirra. Algengara 

er t.d. að hlusta á mannsrödd heldur en umferðarnið þó að niðurinn sé sterkari og 

algengari í borgarsamfélaginu. 

Hljóðmerki eru þau hljóð sem eru einstök fyrir hvert samfélag og eiga sérstakan 

stað í hljóðumhverfinu. Samkvæmt Schafer eru þetta hljóð sem ber að varðveita þar sem 

þau gera hvert hljóðumhverfi einstakt. Starfsemi World Soundscape Project gengur 

meðal annars út á skráningu og varðveislu hljóða. Hinvegar er lítið farið í þetta efni að 

neðan og er hugtakið hljóðmerki því ekki mikilvægt hér.2 

 

Þróun Hljóðheimsins 

Náttúran 

 Í upphafi var náttúran ráðandi í hljóðumhverfi heimsins.  Vindurinn og vatnið 

voru þá mest áberandi öflin. Í fyrsta lagi ber að nefna hafið með sínum neðansjávarómi, 

þar sem uppruna lífsins má finna. Hljóðumhverfi sem umlykur nánast allan heiminn og 

er, fyrir manneskjuna, jafn heillandi og það er óhugnanlegt. Þegar komið er upp á 

yfirborðið kveður við kunnuglegri hljóm öldugangs og brims. Síbreytilegt ómandi suð 

aldanna er heillandi hljóð sem virðist alltaf hafa verið eftirsóknarvert og er hafið   

grunnhljóð sjávarsamfélaga.3 

                                                
2 Schafer, R. Murray: The Soundscape Our Sonic Enviroment and the Tuning of the World. Rochester, 
Vermont. Destiny Books. 1994. (Bls. 9-10, 151-152) 
 
3 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 15-18. 
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En vatnið heldur sig ekki einungis við hafið heldur litar það nánast allt landsvæði 

með hringrás sinni úr regni í ár og læki sem sameinast síðan í hafinu. Snjór og ís eru  

einnig mikilvægir í hljóðumhverfinu sérstaklega hvernig snjórinn deyfir allt hljóð og 

skiptir árstíðunum í hljóðlátari og hávaðameiri tímabil.4 

 Vindurinn á það sameiginlegt með hafinu að mynda breiðan óm og nærvera þeirra 

er svo sterk að öll önnur hljóð virðast myndast út frá þeim. Það er hinsvegar erfiðara að 

hunsa vindinn þar sem hann vinnur einnig á snertiskyninu. Mikilvægt er að hafa í huga að 

yfirborðið sem þessi öfl lenda á getur haft jafn mikið vægi og aflið sjálft. Vindurinn 

hljómar t.d. öðruvísi í barrskógi heldur en laufskógi og það sama má segja um regnið. 

Þannig hafa mismunandi staðir sinn eigin grunntón eftir eðli þeirra, gerð yfirborðs, 

landslags o.s.frv. Brim hefur meðal annars mun mýkri og yfirvegaðri blæ á sandströnd 

heldur en við klettabjarg.5 

 Hér hafa verið talin mest áberandi hljóð náttúrunnar. En það eru einnig 

hávaðameiri hljóð sem náttúran gefur af sér. Í stormum koma ýktustu öfl veðursins saman 

í eitt með gífurlegum krafti. Gjarnan fylgja þeim þrumur sem eru með ofsafengnum 

styrkleika og risastóru tíðnisviði. Öfl jarðarinnar eru einnig uppspretta hávaða með sínum 

eldgosum og jarðskjálftum. Guðir og önnur yfirnáttúra hefur oft verið tengd þessum 

öflum en hávaðinn virkar að vissu leyti eins og brú milli hins mennska heims og þess 

guðlega.6 

 Dýraríkíð á einnig stóran hluta af hljóðheimi náttúrunnar. Þar finnst mikil 

fjölbreytni og er ekki nauðsynlegt að gera tæmandi lista yfir það hér. Þó má nefna tvo 

mjög áberandi hópa, en það eru fuglar og skordýr. Á flestum stöðum er fuglasöngur 

fjölbreyttur og gefur umhverfinu sterkan lit. Hver staðsetning er þá með einstaka 

söngflóru eftir því hvaða tegundir eru til staðar og í hvaða magni. Maðurinn hefur ávallt 

sýnt fuglasöng áhuga og er hann líklega eitt dáðasta hljóð umhverfisins. Hljóðheimur 

skordýranna er hinsvegar ekki alltaf jafn vinsæll og fuglanna. Þó að syngjandi tónar 

krybbunnar geti verið heillandi einkennast flest hljóð skordýranna af stanslausu suði. 

Vængjahreyfingar þeirra eru oftast svo hraðar að þær mynda óhreinan en þó stöðugan 

                                                
4 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 18-21. 
5 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 21-24 
6 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 24-28. 
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tón, ríkan af yfirtónum. Söngur krybbunnar er hinsvegar myndaður með því að nugga 

tveimur líkamspörtum saman og eru fjölmörg skordýr sem nýta þessa aðferð. Eitt 

hávaðamesta skordýrið er hinsvegar söngtifan. Hún gefur frá sér hljóð með því að hreyfa 

sérstaka himnu á gífurlegum hraða sem myndar tón í kringum 4,5 Khz. Líkami hennar er 

þannig byggður að hann magnar upp hljóðið og getur það borist langar vegalengdir. 

Það áhugaverðasta við hljóðheim skordýranna er að þau mynda gjarnan stöðugan 

og einsleitan breiðtíðni óm. Hljóð þar sem blærinn breytist nánast ekkert. En þannig 

hljóma einmitt aðal einkennishljóð nútímans eins og frá sprengihreyflum, ísskápum og 

loftræstikerfum. Skordýr eru einu hljóðgjafar náttúrunnar sem hafa þessa eiginleika.7 

 

Maðurinn 

 Landsbyggðar- og bæjarlíf  Evrópu á fyrri öldum var að mestum hluta frekar 

hljóðlátt. Flest dagleg störf gáfu frá sér lítinn hávaða þar sem engar vélar voru komnar 

inn í myndina. Á sveitabýlinu voru hljóð dýranna að mestu ráðandi. Beitilandið var enn 

hljóðlátara og einkenni þess voru helst samskipti smalanna og söngur og tónlist þeirra. 

Veiðihorn var útbreytt fyrirbæri og settu sterkan svip á veiðilöndin. Skylt þeim voru 

pósthornin sem voru einnig áberandi hljóðmerki en gáfu boð um skilaboð frá fjarlægari 

stöðum. 

 Bæjarlífinu fylgdi þó einhver hávaði. Myllusteinunum fylgdu mikil óhljóð og 

mylluhljólið braut yfirvegaðan straum læksins sem það stóð hjá. Hávaðamesta fólk 

bæjarins voru án vafa járnsmiðirnir. En fá önnur dæmi voru til um að ein manneskja gæfi 

frá sér svo kröftug hljóð. Sterkt högg frá málmi í málm er öflugt og bjart hljóð sem berst 

vel og hefur án vafa verið áberandi í hljóðumhverfi bæja.8 

 

Borgin 

Þegar bæirnir þéttast og verða að borgum fer hávaði mannlífsins að yfirgnæfa 

hljóðheim náttúrunnar. Markar þessi samfélagsbreyting upphafið að því að maðurinn taki 

yfir hljóðheiminn. 

                                                
7 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 19-42. 
8 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 43-52. 
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 Í borgum áttu gerð yfirborðs og skipulag stóran þátt í grunnhljóði þeirra. Í 

Evrópu var steinninn mjög áberandi byggingarefni og  bergmálaði hljóðið vel í þröngum 

steinlögðum götum. Viðurinn var hinsvegar talsvert meira áberandi í Norður-Ameríku og 

myndar mýkri grunnhljóð þar sem hann drekkur í sig hljóðin og gefur einnig frá sér 

greinilegri tón. Lýsing myndar líka ákveðinn hluta grunnhljóðsins. Þótt það séu oftast 

veik og óeftirtektarverð hljóð eins og frá kertaljósi og luktum er nærvera þeirra stanslaus 

eftir sólarlag. Umferð hesta um borgirnar gáfu frá sér áberandi hávaða. Hófatak þeirra 

gáfu borgarlífinu stekan hrynjanda en voru þó ekki jafn áberandi og vagnarnir. Hjólin 

ískruðu og skröltu hávært eftir steingötunum og með þeim fylgdu einnig reiðsvipurnar, 

hljóð sem er svo snarpt og sterkt að nánast ómögulegt er að hunsa það.  

Kliðurinn frá fólkinu sjálfu átti að sjáfsögðu stóran hluta af hljóðumhverfinu. Fólk 

hópaði sig saman á torgum og götum borganna svo úr varð fjölbreyttur massi af hrópum, 

köllum og daglegu masi. Kliðurinn náði yfir allan daginn og mest áberandi voru 

götusalar, betlarar og götutónlistarmenn. Þetta var líklega í fyrsta sinn sem auglýsingar og 

menning koma óboðin inní daglegt líf fólks í svo miklu mæli og er hér gott dæmi um 

hávaða sem er meira áberandi en önnur hljóð þó að styrkurinn sé ekki mestur. Götusalar 

og götutónlistarmenn voru fyrstu dæmin um lagasetningu á hávaða. Þá voru það aðallega 

menntað fólk og atvinnutónlistarmenn sem beittu sér með þessum lögum þar sem 

einbeiting þeirra var trufluð af hávaða frá götulífinu. Mótmæli og lagasetningar gegn 

hávaða voru þannig í fyrstu gegn völdum hljóðum en alls ekki hávaðastyrk eða magni. 

Þessi sami borgarkliður var einnig, ásamt fuglasöng, efni fyrstu umhverfistónlistarinnar. 

Clement Janequin samdi t.d. nokkra chanson á endurreisnartímanum þar sem dregin var 

mynd af  borgarkliðnum með því að yfirfæra hann beint inn í tónlistina. Þannig helst það 

í hendur frá upphafi að hávaða sé mótmælt á sama tíma og dást er að honum.9 

 

 

Hi-fi/Lo-fi 

 Flest af því sem hér að ofan hefur verið lýst er hljóðumhverfi sem Schafer vill 

meina að séu Hi-fi. En í þeim geta lágvær hljóð hljómað skýrt í gegnum umhverfisóminn. 

Sveitin er þannig Hi-fi miðað við borgina, nóttin miðað við daginn, fortíð miðað við nútíð 

                                                
9 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 53-67. 
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o.s.frv. Sjaldgæfara er að hljóð renni yfir hvert annað og minna er af stanslausum niði. 

Þetta gefur meiri dýpt þar sem það er mögulegt að heyra hljóð úr meiri fjarlægð. Þannig 

hefur hljóðumhverfið vídd þar sem samanburður myndast milli þeirra hljóða sem nálægt 

eru á móti þeim fjarlægari. „In the quiet ambiance of the hi-fi soundscape even the 

slightest disturbance can communicate vital or interesting information.“10 

Í Lo-fi hljóðumhverfinu drukkna hinsvegar einstök hljóð í þykkum vef hávaðans. 

Engin vídd eða dýpt er til staðar, aðeins nærvera. Annaðhvort drukkna hljóðin eða þau 

drekkja hinum. Allt fellur saman í illgreinanlegan nið. 

 

Today the world suffers from an overpopulation and sounds; there is so much acoustic information 

that little of it can emerge with clarity. In the ultimate lo-fi soundscape the signal-to-noise ratio is 

one-to-one and it is no longer possible to know what, if anything, is to be listened to.11 

  

Iðnbyltingin 

 Á 18. og 19.öld komu fram svo margar tækninýjungar að þær gjörbyltu 

samfélaginu. Heimavinnan var yfirbuguð vegna nýrra viðmiða sem aukinn hraði og 

framleiðni vélanna settu. Fjöldi fólks neyddist til að yfirgefa sveitina og varð að gefa líf 

sitt til verksmiðjanna. Unnið var dag og nótt þar sem 16 klukkustunda vinnudagur með 

einu stuttu matarhléi var talið eðlilegt. 

 Vélunum fygdi nýr hávaði sem var engum öðrum líkur. Nýjar gerðir málma eins 

og steypujárn og stál gáfu breyttan tón. Enn fremur sköpuðu hinir nýju orkugjafar, kol og 

gufan, hávaða sem aldrei hafði heyrst áður. Í upphafi tók hljóðheimur vélanna yfir 

borgirnar með verksmiðjunum. En hann breiddist fljótt til sveitanna með lestarumferð og 

þreskjuvélinni. 

 Við þetta breyttist hljóðumhverfið gríðarlega. Meigin ástæðan er ekki aðeins 

vegna aukins hávaðastyrk. Heldur einnig vegna þess að með véltækninni komu nýjar 

tegundir hljóða sem aldrei höfðu heyrst áður. Þau má þá helst kalla flatlínu hljóð. En þau 

einkennast af einsleitni og lifa stanslaust án marktækra breytinga í áferð. Eðlisleg 

einkenni allra hljóða eru að þau byggjast upp og deyja út. Mörg hljóð búa einnig yfir 

                                                
10 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 43. 
 
11 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 71. 
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þriðja eiginleikanum sem er svokallað stöðugt ástand. Það hljómar á milli hinna tveggja 

þannig að hljóðið viðhelst eftir uppbygginguna, áður en það byrjar að deyja út. 

Flatlínuhljóðin eru hljóð þar sem þetta millibilsástand er framlengt. Þau eru þá í 

gerviástandi sem finnst sjaldan í náttúrunni. Eina undantekningin er hljóðheimur 

skordýranna eins og ofangreint er. Sprengihreyflar, loftræstikerfi, rafmagnssuð og 

þotuhreyflar eru allt dæmi um flatlínuhljóð. En þetta eru einmitt þau hljóð sem helst 

mynda grunnhljóð nútímans. Í heildina er hljóðheimurinn þá byggður á breiðtíðnióm sem 

inniheldur litla fjölbreytni. Schafer telur þessi hljóð þó hafa eina mögulega innri þróun og 

það er glissando eins og þegar bíl er gefið inn.12 

Hávaðinn frá vélum iðnbyltingarinnar eru merki um aukið vald hins vestræna 

heims. Hann dreifir sér umhverfis heiminn með ökutækjum og skipum. Síðan með 

flugvélum, ljósvakamiðlum og geimflaugum. Allt þetta undirstrikar vald vestræna 

heimsins. Hávaði iðnbyltingarinnar staðfesti einnig aflið og ýtti undir árangur hennar. 

Um leið og vélarnar verða öflugri verður hávaðinn að aukast til þess að undirstrika að 

þær séu nýa valdið, framtíðin. “If Cannons had been silent, they would never have been 

used in warfare.”13 

 

Vald og Hávaði 

Flest hljóð samfélagsins eru fylgifiskar athafna sem þjóna öðrum tilgangi en 

hljóðið sjálft. Heilagur hávaði er hugtak sem Scafer notar yfir þau hljóð sem eru viljandi 

framleidd og oft notuð í þeim tilgangi að sína vald. bls.76: “Authority to make noise 

without censure.”14 Þetta fyrirbæri má finna í dýraríkinu þar sem Ljón, fuglar og fleiri 

dýr nýta sér köll og öskur til þess að merkja valdasvæði sitt. Kröftugara kall samsvarar 

stærra svæði. 

Á tímum sveitar- og bæjarsamfélags var kirkjan eitt æðsta valdið í Evrópu. Með 

bjöllum sínum og orgelum skapaði hún einn mesta hávaða sem kom frá manninum á 

þeim tíma. Þetta hefur undirstrikað vald þeirra og er skýrt dæmi um það hvernig hávaði er 

notaður í þessum tilgangi. Annað dæmi er hernaðurinn. Stríð gáfu frá sér gífurlegan 

                                                
12 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 71-88. 
13 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 74-78. 
14 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 76. 
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hávaða  og þá ekki einungis frá glym vopnanna heldur var það algengt að lið sýndi vald 

sitt og ógnaði óvini sínum með stríðsópum. 

Með iðnbyltingunni kemur síðan fram nýtt vald, verksmiðjurnar, en þær voru þá 

mestu hávaðasmiðir samtíma síns. Valdið færist þá að vissu leyti frá ríki og kirkju til 

fyrirtækjanna sem höfðu efnislega yfirburði yfir almúganum sem þurfti að lúta þeim og 

þræla sér út fyrir þessu æðra valdi sínu. Hávaðinn í verksmiðjunum var yfirþyrmandi og 

gerði vald þeirra óvefengjanlegt. 

Ef litið er á nútímann er valdastigi hávaðans nokkuð undarlegur á að líta. Í dag 

virðist hann vera að mestu í höndum tónlistarmanna og farartækja. Í mörgum 

tónlistarstefnum er það lykilatriði að spila sem hæst og mest. Að vissu leyti má líta á það 

sem ákveðna valdabaráttu, að ná sem mestum áhrifum yfir sem flesta. En tilgangurinn er 

þó á nokkuð vægari skala þar sem að mestu leyti er verið að leitast eftir aðdáun. Þessa 

valdabaráttu má reyndar einnig finna í menningu kringum ökutæki þar sem sóttst er eftir 

því að eiga sem stærsta og kraftmesta bíla og sýna vald sitt með nógu miklum hávaða. 

Annað dæmi eru sumir ökumenn mótorhjóla sem líta á sig sem meiri og betri ef að 

hávaðinn úr ökutækinu er sem mestur. Með þessu virðist eins og búið sé að milda 

áhrifamátt hljóðsins líklega vegna þess hversu yfirþyrmandi mikill hávaði er í raun alltaf 

til staðar. Áhrifamátturinn hefur horfið vegna þess að skalinn hefur breyst, hávaði er 

stanslaust og eðlilegt ástand hljóðheimsins og þar af leiðandi áhrifaminni.15 

 

Framtíðarsýn 

 

Hljóðvistfræði og hljóðumhverfishönnun  

Schafer lítur svo á að þetta hávaðasama ástand sem samfélagið lifir við í dag sé 

ástand sem þurfi að breyta og bæta. Vistfræði fjallar um sambandið á milli lifandi vera og 

umhverfis þeirra. Hljóðvistfærði á þannig við um áhrif hljóðumhverfisins á þær lífverur 

sem tilheyra því og hegðun þeirra. Þá ber að einblína á það ójafnvægi sem getur ógnað 

heilsu eða haft önnur neikvæð áhrif á lífverurnar.16 

 

                                                
15 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 51-52, 71-87. 
16 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 205-208. 
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Today when the slop and spawn of the megapolis invite a multiplication of sonic jabberware, the 

task of the acoustic degsiner in sorting out the mess and placing society again in a humanistic 

framework is no less difficult than that of the urbanologist and planner, but it is equally necessary.17 

 

 Endurreisn hljóðumhverfisins næst samkvæmt Schafer á tvo vegu: 

 

Multitudes of citizens needed to be exposed to ear cleaning exercises in order to improve the 

sonological competence of total societies. . . . if such an aural culture could be acheived, the 

problem of noise pollution would disappear.18 

 

En hin leiðin væri að orkuskortur myndi valda því að allar vélar myndu hætta að starfa. 

Það er þannig skýrt í skoðunum Schafers að vélarnar sjálfar og óhljóð þeirra eru 

vandamálið. Án þeirra væri hljóðumhverfið í mun betra ástandi.17 

Með tilkomu iðnhönnunar myndaðist tenging milli fagurfræðilegs álits listamanna 

og iðnaðar. Í dag er allt sjónrænt umhverfi okkar hannað eftir fagurfræði jafnfætis 

tilgangi. Flestir hlutar hins mennska gerviheims búa yfir útliti sem hefur verið valið. Þarf 

þá ekki einnig að hanna hljóðheim þessa gerviumhverfa sem við lifum í? Að koma upp 

fagi í hljóðumhvefishönnun er einmitt megin tilgangur Schafer. Það þarf að búa til skóla 

þar sem allt þetta er kennt, tónlist, hljóðfræði, sálfræði, táknfræði o.s.frv. Gæti verið að 

tónlistarskólar nútímans séu að stefna að þessu markmiði. Til eru margir tónlistarmenn 

sem eru mjög uppteknir af hljóðumhverfinu og að greina það. Þeir spá í fagurfræðilegar 

hliðar þess og nota það í tónlist.19 

 

 Flokkun og greiningar 

 Einn mikilvægur liður í átt að hljóðumhverfishönnun er að koma sameiginlegu kerfi 

yfir það hvernig á að mæla og skrá niður hljóðumhverfi. Hægt er að flokka hljóð á ýmsan 

hátt eins og á hljóðsálfræðilegan hátt, eftir eðlisfræðilegum hljóðeiginleikum, eftir 

tilgangi þeirra og skilningi á þeim og eftir tilfinningalegum og fagurfræðilegum 

viðmiðum. Ef  á að vera hægt að hanna hljóðumhverfið þarf að sjálfsögðu að vera hægt 

                                                
17 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 215-217. 
18 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 181. 
19 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 205-206. 
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að greina það og telur Schafer að samtíma viðmiðin séu ekki fullnægjandi. Hann 

gagnrýnir að hljóðeðlisfræðingar noti að mestu leyti sjónrænar upplýsingar við greiningu. 

En þeir hafa mest áhrif á það hvernig hljóðumhverfinu er stjórnað. Hljóðneminn heyrir 

ekki á sama hátt og maðurinn heyrir og er þess vegna ekki dómbær á það hvernig 

maðurinn upplifir hljóðumhverfið. Það er síðan ennþá brenglaðra þegar hljóðið er mælt 

með myndrænum hætti og þær myndir notaðar til að lýsa hljóðumhverfinu. Þó hafa 

kannanir í hljóðsálfræði og breytingar á mælum miðað við þær bætt nálgunina.20 

 Pierre Schaeffer fjarlægði hljóðin frá hljóðgjafanum og bjó til hugtakið l’oject 

sonore eða hljóðhlutur. Ef að hlustað er á hljóð óháð upprunalegum hljóðgjafa kemst 

maður að því að sjónrænar upplýsingar geta verið villandi og með þeirri aðferð er hægt 

að bera saman hljóð óháð hljóðgjafa þess. Hann lagði ríka áherslu á  að hljóðhluturinn er 

í raun hljóðið sjálft og upplifun manneskjunnar á því en ekki hljóðgjafinn og því síður 

hljóðmiðillinn (t.d. segulband).21 Í raun má segja að Schafer haldi áfram með greiningar á 

hljóðum frá P. Schaeffer sérstaklega vegna þess að báðar nálganir þeirra leitast við að líta 

á hljóð sem tónlist. Í tilviki P. Scaeffers var það að þekkja eiginleika hljóða í þeim 

tilgangi að skapa tónlist úr þeim. En Schafer vill hinsvegar líta á hljóðumhverfið í heild 

sinni sem tónsmíð. 

 Mælingar á hljóðum út frá fagurfræði eru ómarkvissar þar sem skoðun allra er 

mismunandi. Hver ákveður þá hvaða hljóð eru slæm eða óþægileg og hver eru góð? 

Schafer hefur greinilega sínar skoðanir, en leggur samt áhersu á að samfélagið í heild 

sinni þurfi að mynda sér skoðun á hljóðumhverfinu til þess að hægt sé að móta það. Það 

væri síðan í hlutverkahring hljóðumhverfishönnuða að kynna fólk fyrir efninu og koma 

með hugmyndir um breytingar. Áhugavert er að þó að fólk svari því að þeim finnist 

hávaðinn frá t.d. flugvélum óþægilegur þegar það er spurt, þýðir það ekki að það spái 

nokkurn tímann í það. Ef litið er á hversu mikið hávaði heimsins er í raun enn að aukast, 

sérstaklega í formi vélahljóða, er undarlegt hversu fáir nefna það nokkurn tímann. Virðist 

þá vera að við einfaldlega hunsum hávaðann og gerum það frekar auðveldlega. Fólki er 

þannig sama um óhljóðin að vissu leyti. Það breytir þó ekki því að það að hunsa nánast 

                                                
20 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 133-150. 
21 Pierre Schaeffer: „Acousmatics.“ Audio Culture Readings in Modern Music. Cox, Christoph og Warner, 
Daniel. Continuum. 2004. bls.76-81. 
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allar þær upplýsingar sem herja á eitt aðalskynfæri mannsins er óeðlilegt.22  

 Hljóðvistfræðin á að taka tillit til upplifunar mannsins á hljóðum og þess vegna 

verður að taka mið af hljóðsálfræði. Þannig skiptir ekki aðeins máli hvernig við nemum 

hljóðin heldur einnig hvernig við formum þau í huga okkar. Við upplifum t.d. hljóðið af 

einum dropa að detta á allt annan hátt heldur en rigningu. Þegar mörg hljóð hljóma saman 

upplifum við það ekki sem samansafn þeirra heldur í raun sem annað hljóð.23 

 Að lokum verður einnig að taka tillit til þess hvaða merkingu hljóðin hafa fyrir 

okkur. Sum hljóð eru ríkari af merkingu en önnur og ber að hafa það í huga við flokkun 

og greiningu.24 

 

 Heilsa 

 Sterkustu rökin fyrir hugmyndum Schafers eru þau að hljóðheimurinn í dag er án 

vafa óheilsusamlegur miðað við fyrri tíma. Hljóð yfir 85db heyrð yfir langt tímabil valda 

heyrnaskemmdum. Fyrst tímabundin lækkun á þröskuldi heyrnar og að lokum varanlegri. 

Enn fremur er talið að viðvera í 70db hljóðumhverfi 16 tíma á dag geti valdið 

heyrnarskemmdum en það er töluvert veikara en hávaðinn á fjölfarinni götu. Einnig getur 

minnsti hávaði truflað svefn og þar af leiðandi ýtt undir ýmsa andlega og líkamlega 

kvilla. Heyrnin okkar versnar í gegnum ævina. En hvort sem eðlileg hrörnun líkamans 

hafi áhrif á það eða ekki eru skemmdir á heyrninni líklega lang flestar tilkomnar vegna 

utanaðkomandi hávaða.25 

 Þannig er verið að fylla eyrun okkar af óboðnum hávaða sem deyfa niður þau hljóð 

sem við viljum heyra og enn fremur er hann smám saman að eyðileggja heyrnina  

 

 Hávaðastjórnun 

 Schafer skilgreinir tvær helstu gerðir hávaðastjórnunar. Önnur fer eftir gæðum og 

vinsældum hljóðsins. Hin fer eftir hljóðstyrk og er að einherju leyti óháð gæðum. Það að 

fara eingöngu eftir hljóðstyrk er að vissu leyti gallað. Í fyrsta lagi eru ekki öll ónáðandi 

hljóð hávær og í öðru lagi eru hávær hljóð ennþá til staðar þó að það heyrist minna í þeim 

                                                
22 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 133-150. 
23 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 151-160. 
24 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 169. 
25 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 183-185. 
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eftir einhverjum tilskipunum. Þó að t.d. hávaðamagninu sem einn bíll má gefa frá sér séu 

sett takmörk dugar það skammt þar sem hljóðið er ennþá til staðar og bílar eru í svo 

gífurlegu magni að áhrifin verða lítil.26 

 Loftræstikerfi, lýsing, lyftubúnaður og hitunarbúnaður mynda saman sterkt innra 

hljóðumhverfi bygginga. Ein leið sem notuð er til þess að deyfa þennan hávaða er að 

hylja hann. Rólegri bakgrunns tónlist (Moozak) eða hvítum hávaða er bætt við þannig að 

vélahljóð byggingarinnar verða minna áberandi. Í verslunarmiðstöðvum heyrum við t.d. 

sérvalda tónlist sem á að vera án óþæginda og láta okkur líða vel þar inni. Í 

loftræstikerfum er einnig viljandi bætt við suði til þess að fela og gera ógreinanlegri 

óhljóðin sem koma úr kerfinu. Báðar þessar aðferðir afreka það að mestu leyti að 

hávaðinn er aukinn þannig að einstök hljóð verða ógreinanlegri. Þau eru þannig að hjálpa 

við gerð Lo-fi  hljóðheimsins þar sem ekkert er greinanlegt en allt er til staðar. Þetta 

hjálpar lítið við að bæta hljóðheiminn.27 

 

Hávaðalög 

 Flest lönd eru komin með eða eru með í bígerð að koma sér upp 

viðmiðunarmörkum fyrir hljóðstyrk. Í dag eru öll mælitæki orðin mun ódýrari og 

þægilegri í meðferð þannig að þess konar lögum er auðveldara að fylgja eftir. 

 Helst eru tvö viðmið notuð hvað varðar hávaðamælingar. Önnur að skilgreina 

hverfi í ákveðna flokka og setja staðla eftir hávaðamagni miðað við gerð hverfis og tíma 

dags. Hámörkin eru t.d. hærri í iðnaðarhverfi frekar en íbúðahverfi og hærri á daginn 

heldur en á nóttunni. Hin aðferðin er að setja ákveðin takmörk á sérstök hljóð eða 

hljóðgjafa. Besta hávaða lagasetningin þyrfti að sameina viðmið um gæði og styrk hljóða 

í eitt viðmið. Schafer spáir fyrir því að reglum eftir gæðum muni fækka og 

styrksmælingar taki alfarið yfir. En það er einmitt raunin með íslensku 

heilbrigðisviðmiðin.28 

 Íslensk lög um mengun vegna hávaða ganga að mestu leyti út á styrk hávaða við 

ákveðnar aðstæður og þá sérstaklega eftir því í hverskonar hverfi hávaðinn hljómar. Þá er 

                                                
26 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 181-202. 
27 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 222-225. 
28 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 197-200. 
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að mestu leyti ekkert spáð í hvaða hávaða er verið að tala um þó að ákveðin hljóð séu að 

sjálfsögðu nefnd eins og bílaumferð. Lögin virðast aðallega miðast við að halda í skefjum 

hávaða frá iðnaði, farartækjum og síðan frá ýmis konar tónleikum eða öðrum 

hátíðahöldum. Viðmiðið er þannig að hávaðamagn má ekki vera yfir x mörgum db við 

hinar og þessar aðstæður eða svæði. Algengt er líka að það sé sagt að ekki skuli skapaður 

hávaði að óþörfu. Það gefur að vissu leyti til kynna að það megi gefa frá sér mikinn 

hávaða ef að einhver óháður tilgangur fylgi því.29 

 Eins og Scafer talar um þá hefur það lítil áhrif að setja þök á einstaka byggðir, 

starfsemi og tæki. Það þarf í rauninni að verða almenn hugarfarsbreyting um það hvernig 

fólk skynjar hljóðumhverfi sitt. Það að afmarka hverfi sem hljóðsvæði þjónar 

hljóðumhverfinu, en þó aðeins að vissu leyti. Í raun er verið að rugla saman landslagi og 

hljóðumhverfi. Hljóð dreifa sér vítt í allar áttir og er því erfitt að afmarka ákveðið 

hljóðsvæði þar sem hávær hljóð ná yfir stór landsvæði.27 

  

Rými, ryþmi og staðarmál 

 Fyrir tæknivæðinguna voru rými afmörkuð með veggjum og það nægði til þess að 

afmarka rýmið hljóðrænt og myndrænt. Eftir tæknivæðinguna nægir þetta aðeins til þess 

að skapa sjónrænt rými. Hljóðrænt rými er mælt út frá því hversu langt hljóðið berst frá 

hljóðgjafanum. Samkvæmt eignarétti getum við átt landsvæði eins og lóð. En við getum í 

raun ekki átt hljóðsvæðið. Nútíma hávaði berst svo langt að ómögulegt er að loka hann 

inni. Þó að flugvöllur taki ákveðið landfræðilegt rými er hljóðrænt rými hans miklu 

stærra og stækkar eftir því sem meiri umferð er á honum. Í raun eru vélarnar smám saman 

að taka algjörlega yfir hljóðrænt rými heimsins. Þannig að á endanum verður kannski 

ekkert eftir fyrir maninn. Schafer leggur áherslu á að það þarf að endurvekja mikilvægi 

hljóðræns rýmis.30 

 Eyru og rödd mannsins eru staðarmál hans. Til þess að skilja ómannleg hljóð þarf 

maður að geta skilið þau út frá þeim hljóðum sem við getum sjálf framleitt. Og að 

sjálfsögðu miðast allt út frá því hvernig við heyrum það með eyrunum. Þannig er rökrétt 

að til að skilja önnur hljóð þurfum við að bera þau saman við okkar upplifun og getu. 

                                                
29 Reglugerð um hávaða. 
30 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 214-215. 
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Áhugavert er að mennsk hljóð geta nánast ómögulega náð yfir sársaukaþröskuldinn í 

eyrum okkar. Aftur á móti geta hljóð frá vélum það auðveldlega. Þess vegna er að vissu 

leyti óeðlilegt að mikið af lagasetningum gangi út á mennsk hljóð þegar það eru í raun 

vélarhljóð sem fylla mest af hljóðumhverfinu. 

 Það eru fá hljóð frá náttúrunni sem trufla getu okkar til þess að tjá okkur og ennþá 

færri sem ógna getu okkar til að heyra. Í hinum tæknivædda hljóðheimi dagsins í dag eru 

hinsvegar fjölmörg hljóð sem bæði trufla tjáningu okkar og ógna heyrninni. Ef maðurinn 

er borinn saman við vélar er áberandi að mannslíkaminn nýtir orkuna mun betur. Hljóð 

frá líkamsstarfsemi okkar eru lágvær og óáberandi en vélar nýta orkuna illa þannig að 

stór hluti hennar fer í að framkalla hávaða. Vélar með fullkomna nýtni væru hljóðlausar, 

nema að tilgangur þeirra sé að framkalla hljóð. Þannig ætti stór hluti af hljóðvistfræði að 

ganga út á að orkunýting verði betri í þeim hlutum sem framkalla hvað mestan hávaða.31 

 Náttúran gengur í ryþmum ár hvert og myndar flókna en áhugaverða tónsmíð. 

Fuglum og skordýrum fjölgar á sumrin og á veturna breytist regnið í snjókomu sem litar 

umhverfið. Upprunalega lifði maðurinn í takt við náttúruna. Einhverskonar samtal milli 

mannfélagsins og náttúrunnar hefur horfið með borgarsamfélaginu. Verkamenn 

iðnaðarins misstu tengingu við takt árstíðanna og í raun einnig ryþma sólarhringsins með 

hjálp götulýsingar. Þetta er orðið ennþá meira áberandi í dag sem sést á lengri 

opnunartímum, vinnutímum og öðru nútíma líferni. Ef gerð væri upptaka yfir heilt ár í 

miðri borg myndi maður heyra litla þróun þar sem bílaumferð myndi að mestu leyti 

drekkja í sig allar þær litlu breytingar sem verða í árshringnum.32 

 

Önnur sjónarmið og gagnrýni 

 

Meðvituð þróun 

Hljóðumhverfi nútímans er ekki óhjákvæmilegur fylgikvilli tæknivæðingarinnar, 

heldur er það útkoma meðvitaðra ákvarðanna. Hljóðumhverfið var þó ekki hannað á sama 

hátt og Schafer leggur til. Hljóðum tæknivæðingarinnar var hinsvegar aldrei mótmælt fyrr 

                                                
31 R. Murray Schafer. The Soundscape. bls. 206-208. 
 
32 R. Murray Schafer. The Soundscape. Bls. 226-236. 
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en langt eftir að vélarnar voru orðnar órjúfanlegur hluti samfélagsins. 33  Þvert á móti 

voru þau dýrkuð fyrir vald sitt. Skoðanir Luigi Russolo í byrjun 20.aldarinnar eru líklega 

eitt skýrasta dæmið um þetta. Hann vildi meina að hávaði vélanna væri mikilfenglegur og 

hávaðatónlist myndi taka við af tónlist fortíðarinnar. Honum þótti hinn nýji hávaði vera 

svo fjölbreyttur að eðlileg hljóð urðu einsleit í samanburði. Eru hugmyndir Russolo 

þannig í algjörri andstöðu við Schafer sem lýsir þvert á móti sama hávaðanum sem 

einsleitum.34 

 

 Vistfræðingar eða tónlistarmenn 

Hljóðupptöku- og listamanninum Chris Watson er viðfangsefnið hljóðumhverfi 

mjög hugleikið. Við upptökur á áhugaverðum hljóðum eða hljóðumhverfum eru það tveir 

eiginleikar sem hann leitar helst eftir. Skýrleika og dýpt. Með skýrleikanum á hann við að 

hin eftirsóttu hljóð séu ekki trufluð af utanaðkomandi hljóðum. En dýptin segir til um 

hversu langt er hægt að fylgja hljóðunum þangað til þau deyja út. Þessi lýsing passar vel 

við hugtakið um hi-fi hljóðumhverfið. Watson heillast sérstaklega af afskekktum svæðum 

þar sem hljóð mannfélagsins eru í lágmarki.  Þó einskorðast þessi eiginleiki ekki aðeins 

við náttúruna og tekur hann dæmi um Havana, höfuðborg Kúbu. Þar sem umferðarniður 

þar er í lágmarki er hægt að heyra samræður fólks, börn að leik og tónlist í nokkurri 

fjarlægð og með ágætum skýrleika. Í flestum borgum heimsins í dag er erfitt að heyra 

einstök hljóð lengra en nokkra metra frá sér og er það einmitt einkennið á lo-fi 

hljóðumhverfi. Þó má nefna að hávaðamagn í Reykjavík er nokkuð lágt þrátt fyrir 

bílafjöldann. Watson er greinilega nokkuð samstíga Schafer. Hann segir þó ekki að hljóð 

vélanna séu slæm og beri að eyða. Heldur heillast hann einfaldlega af þessu gamla 

hljóðumhverfi sem var ráðandi fyrir tíma vélanna.35 

 

 

 

                                                
33 R. Murray Schafer. The Soundscape. Bls. 237. 
34 Luigi Russolo: „The Art of Noises: Futurist Manifesto.“ Bls. 10-14. 
 
35 David Toop: Haunted Weather Music, Silence and Memory. London. Serpent’s Tail. 2005. bls. 51-53, 
82. 
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Fagurfræðin litar kenningarnar 

Aukning og yfitrtaka flatlínuhljóða, vegna véla og rafmagns, eru greinilega 

Schafer mjög hugleikin og mætti segja að skoðanir hans séu í mikilli andstöðu við þennan 

hljóðheim. Þó að rit hans reyni að halda hlutleysi kemur persónulegt álit hans stundum 

skýrt fram. „No sound contains less interesting information than that of an aeroplane. Its 

only embellishment is the Doppler effect.“36 Í raun má segja að fagurfræðilegt álit hans á 

hljóðum nútmíans hafi hvatt hann til þess að skilgreina og kynna þessa nýju fræðigrein, 

hljóðvistfræði. Þar sem þessar skoðanir eru undirliggjandi tónn í ritum hans þá er 

mögulega óbeinn tilgangur herferðar hans að skapa hljóðheim að hans skapi. Samkvæmt 

hans áliti er ekki gert nógu mikið til þess að bæta hljóðumhverfið. Gæti verið að ástæðan 

sé að fólki líki einfaldlega við það eins og það er? 

 Listamaðurinn og hljóðvistfræðigurinn Francisco Lopez gagnrýnir þessa nálgun 

hans og segir hann blanda mengunar og heilsufarsvandamálum við fagurfræðilegt álit sitt. 

Flatlínu hljóð frá vélum eru sögð óheilsusamleg og mengandi fyrir hljóðumhverfið aðeins 

vegna persónulegra og fagurfræðilegra skoðana Schafer. Þó það sé satt að niður flugvéla 

valdi okkur ónæði og ógni heilsu okkar að vissu leyti réttlætir það samt ekki að kalla 

hann ómerkilegasta hljóð heims.37 

 Toshiya Tsunoda er japanskur hljóðupptökulistamaður. Það sem vekur áhuga hans 

á hljóðupptökum er hvernig við upplifum loft í gegnum hljóðbylgjur. Hvernig hljóð berst 

um loftið og einnig hvernig fastir hlutir titra sökum þess. Hann leggur þá áherslu á að 

þessi titringur, eða hljóð, er ekki aðeins skynjaður beint í gegnum eyrun heldur einnig á 

fleiri skynsviðum. Fyrir honum getur hvaða staður sem er innihaldið áhugaverðar 

upplýsingar og nýtir hann sér flestar gerðir hljóðupptökutækni til þess að fanga náttúru 

hvers hljóðumhverfis.38 

  

Any particular place forms a pattern of vibrations that is specific to the place depending on the 

physical condition of the space. By seeking the point for recording, I search for the nature of the 

place. There are various movements of waves such as resonance, interference and overtone 

happening everywhere. This phenomenon is very interesting.37 

                                                
36 David Toop: Haunted Weather. bls. 67. 
37 David Toop: Haunted Weather. bls. 66-67. 
38 Erstwords, vefsíða með viðtölum og greinum um samtíma tónlist. 
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Upptökur hans ná yfir vítt svið en ásamt því að taka upp umhverfi á borð við strendur, 

byggingar og götulíf  leitast hann einnig við að kanna hljóðin sem koma að innan. 

Titringurinn sem berst upp frá gangstétt, parketgólfi eða frá glerrúðum. Er þessi innri 

titringur óviðkomandi hljóðumhverfinu, kemur hann út frá því eða er hann hluti af því?37 

Á einni af upptökum hans má heyra í hljóðumhverfi víðáttumikils akurs. Flugvél flýgur 

yfir og rýfur þögnina. Tónlistarmaðurinn og rithöfundurinn David Toop lýsir upptökunni 

á þennan hátt: 

 

We hear its approaching growl, lower and higher frequencies added, then subtracted as it passes, 

the sound reflections from the ground mixing with reflections from other objects and the doppler 

effect of rising and decending pitch that finally rises again as the lower frequencies of the engine 

become less and less audiable in the distance. At least two complex sounds coexcist, both of them 

fluctuating in different ways, and concentrating on both simultaneously is not easy. . . . Each time 

I listen to this airplane on my iTunes player, I hear new aspects to the sound. In fact the low 

frequency is the last part of the sound to dissipate, but this was masked by the sensation of higher 

frequencies quickly ascending in pitch, a band of white noise that moves beyond the upper range 

of human hearing.39 

 

Greinilegt er að ekki eru allir sammála skoðunum Schafer um að hljóð vélanna 

séu upplýsingasnauð og ómerkileg. Þvert á móti geta þau vakið jafn mikla aðdáun eins og 

hljóð náttúrunnar. Hinsvegar er Tsunoda að halda áfram með hugmyndir Schafers um 

rannsókn á hljóðumhverfinu. Og er það líklega sameiginlegur tilgangur flestra 

hljóðupptökulistamanna að læra að upplifa og þekkja umhverfið og miðla því síðan til 

áheyranda. 

Þannig eru það helst tónlistarmenn sem eru nálægt því að fara eftir viðmiðum 

hljóðumhverfis hönnunar og gæti verið að tónlistarskólar nútímans séu að stefna að 

markmiði Schafer? Það er einnig rökrétt ef þetta er borið saman við Bauhaus og fæðingu 

iðnhönnunar. 

 

 

                                                
39 David Toop: Haunted Weather. bls. 68.  
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Hugleiðingar 

Starf Schafers er nauðsynlegur grunnur að því að koma upp einhvers konar fagi í 

hljóðvistfræði og eru skrif hans metnaðarfullur inngangur að nýrri fræðigrein. Þó má 

gagnrýna persónulegar skoðanir hans og hvernig hugmyndirnar eru miðaðar út frá þeim. 

Hann er þó aðeins að leggja útlínur að greininni, býr til hugtök og kemur með tillögur að 

aðferðum. Þannig er fagið ekki fullmótað frá honum heldur óskar hann þess að fleiri 

myndu taka upp viðfangsefnið. Skoðanir hans eru þó of ýktar. Það þarf að finna millileið 

á milli fagurfræði hans og fagurfræði Russolo. Þykir mér frekar eðlilegt að hann nýti sér 

sín gildi við hugmyndagerðina þar sem að það gefur henni stefnu.  

Punkturinn sem stendur uppúr er mikilvægi þess að fólk almennt hlusti á umhverfi 

sitt.Við getum haft misjafna skoðun á því hvort laga, breyta eða bæta þurfi 

hljóðumhverfið. Hver sem sú skoðun er er alltaf nauðsynlegt að við lærum að þekkja, 

upplifa og mynda okkur skoðun á því. Það er ómögulegt að komast útúr hljóðumhverfinu. 

Við heyrum í því alltaf og allstaðar. Ekki er hægt að loka eyrunum á sama hátt og 

augunum. Út frá því ætti hljóðumhverfi okkar að fá meiri athygli heldur en hið sjónræna. 

Helsta ástæðan fyrir því að hljóðumhverfishönnun er ekki komin jafn langt og 

iðnhönnun er líklega sökum þess að erfiðara er að markaðssetja hljóðin sem skapa 

umhverfi okkar á móti hlutunum sem skapa sjónrænt umhverfi.  

Til gamans hef ég tekið saman þau hljóð sem að voru mest áberandi í 

hljóðumhverfi mínu við gerð ritgerðarinnar. Þetta er þá hugmynd tekin frá Schafer og tel ég 

að flestir ættu að prófa þetta til þess að átta sig betur á því úr hverju hljóðumhvefið er 

samsett. Þau koma þá ekki fyrir í neinni ákveðinni röð:  

 

Bílaumferð   

Flugvélar og þyrlur    . 

Börn að leik   

Viftan í tölvunni 

Ýmsar byggingaframkvæmdir 
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Tónlist úr hátölurum, bæði frá nágrönnum og mínum eigin 

Fuglasöngur 

Klukkur 

Niðurlag 

 

 Hljóðumhverfið hefur breyst gríðarlega sökum þróunar mannfélagsins og þá 

aðallega fyrir tilstilli vélanna. Það hefur hvatt Schafer til þess að móta hljóðvistfræðina. 

Kenningar hans eru góðar en þó ekki fullkomnar og er það helst í verkahring 

tónlistarmanna að halda áfram með þetta efni. Samkvæmt Schafer hefur hljóðumhverfið 

versnað en það er álitamál að hvaða leyti. Breytingin skiptir ekki síst máli fyrir heilsu 

fólks og líðan. Mikilvægt er að veita hljóðumhverfinu meiri athygli en gert er í dag. 

Meginmálið er að hunsa ekki umhverfi okkar heldur að kynnast því. Við þurfum að læra 

að upplifa hljóðumhverfið. Hver manneskja þarf að mynda sér sína skoðun og þá getum 

við notið þess að hlusta á umhverfi okkar ásamt því að mótmæla neikvæðum hliðum þess.  
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