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Torsdag 16.marts 2017 var i år rammen om en meget vellykket Akustikkens dag i ’Struer Lydens by’. 

Hele 80 glade og lydhøre akustikere mødte op til arrangementet fra morgenstunden hos Bang og Olufsen i deres 
flotte Auditorium, demo-rum og spisesal, senere et visit i Struer Museums faste B&O udstilling og den nye udstilling 
’LydUniverset’ om akustikkens forunderlige verden. Rigtig mange deltog også i turen til Venø Kro med færgetrans-
port og den anbefalede hof-menu Venø Bøffen. 

Det detaljerede program kan genses i mødeindkaldelsen og i det følgende er fotos og gode pointer: 

 

Hyggelig morgenkaffe og genopfriskning af lyd kontakterne… 

 

Det store gruppebillede… 
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Efter velkomst fra vores formand Birgit Rasmussen fik vi også velkomst fra Struer ved formand fra Struer  
Kommunes Kulturudvalg Flemming Odde. 

    

Søren Bech og Jussi Rämo fortalte levende om begrebet lydzoner, som sigter mod at man i samme lokale kan  
have to eller flere områder med forskellig lyd uden væsentlige forstyrrelser fra de andre områder. 

 

Gorm Jørgensen fra Harman fortalte om luksus lyd i eksklusive biler og de metoder, som anvendes til bl.a.  
visualisering af det komplekse lydfelts fordeling i lydkabinen.  
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Torben Poulsen blev valgt som ordstyrer til den ordinære generalforsamling, som blev afviklet i god ro og orden. 
Bestyrelsesmedlem Claus Møller Petersen fremlagde DAS-regnskabet for 2016. I lighed med tidligere afslører 
regnskab og budget, at der er mulighed for at planlægge flere interessante medlemsmøder med inviterede op-
lægsholdere og med værtsfunktion på tværs af landet. Der er penge og tilskudsmuligheder, så det er flere aktive 
og gode ideer der efterlyses. 

 

Formanden Birgit Rasmussen fremlagde årsberetning og visioner for 2017. 
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Sébastian Santurette har åbnet adgang til betaversionen af vores opdaterede hjemmeside på http://beta.d-a-s.dk/. 
Hjemmesiden får et mere tidssvarende udtryk, og linker også aktivt til eks. Facebook. Som altid hører vi gerne med-
lemmernes oplevelser med den nye hjemmeside, og evt. forslag til forbedringer. 
 
Her er Sébastian meget aktiv, men der er altid plads til flere kræfter og tid, så meld bare ind.  

På FaceBook og senest også LinkedIn er der både faglig opdatering, og plads til interessante og sjove akustiske 
historier, samt ikke mindst ajourførte oplysninger om kommende møder og arrangementer. Der ses flere og flere 
indlæg fra DAS’s medlemmer. 

 

Torben G. Nielsen fortalte om vores aktiviteter ved International Noise Awareness Day (INAD2017), hvor der dels 
er lagt materiale og opfordringer ud til skolerne vedr. en konkurrence om lyd for forskellige skoletrin (deadline er 
nu 27.maj), dels sigtes mod lokale arrangementer såsom lydvandringer og temamøder omkring onsdag d. 26.april. 

Så var vi alle blevet godt sultne og gik til frokostbordet: 

http://www.d-a-s.dk/
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Medens vi stod i madkøen kunne man se B&O’s udstilling om udviklingen af flagskibet Beolab 90, hver med så vidt 
jeg husker 18 højttalere med hver sin forstærker og individuel styring af lydudstrålingen. Senere fik vi forklaringen 
om samspillet mellem designere og akustikere i såvel udviklings- som produktionsfasen, og til sidst fik vi mulighe-
den for at høre dem spille. Lyden er lige så imponerende som prisen ;-) 
 
Efter frokosten var der indlæg / info om de tekniske komitéer aktiviteter og planer. 

Claus Møller Petersen (Sweco Danmark A/S) fortalte om de rumakustiske udfordringer i moderne boliger, herun-
der især i de flotte, glatte, hårde overflader som alt for ofte bliver en udfordring når familien samles til madlavning, 
lego-klodser, lektier og sjov og støj fra alskens husholdningsudstyr og smart gadgets… 
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Pernille Holtegaard (Hearing Systems DTU) fortalte spændende nyt om såkaldt ’synapse frafald på hørenerven’, 
som ikke viser sig når høretærsklen undersøges. Dette ser ud til at være en årsag til at mange oplever, at det bliver 
sværere at adskille lyde og forstå tale og musik i komplekse lydmiljøer, selvom høreprøven viser ’aldersvarende’ 
høretærskel. Altså ikke fordi at hjernen bliver dårligere til at ’processere’, men måske mere fordi der sendes dårli-
gere signaler fra det indre øre….…  

    

Franz Heuchel fra Akustisk Teknologi på DTU: Fredagsrock i Tivoli er startskuddet til et større Europæisk projekt om 
lyd ved koncerter i byområder. Målet er at styre lyden bedre så publikum får mere og omgivelserne mindre. 

 

Christer Volk: Psykoakustik: I et nyligt Ph.d projekt er undersøgt om det er muligt at forudsige lydens opfattede 
karakteristika ud fra fysiske målinger. Der er lovende resultater mht. klangfarve oplevelsen. 
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Herefter var der brug for kaffe og kage, som blev indtaget uden for lytte-demo rummet, hvor vi i grupper kom ind 
og hørte en Beolab 90 demonstration..  ”Aldrig har lyden stået skarpere”… 

Nu fulgte så et spændende besøg i Struer Museum, som har en fast B&O udstilling og senest en oplevelsesrig og 
flot opsat udstilling ”LydUniverset” 

 

 

http://www.d-a-s.dk/
mailto:das@d-a-s.dk


Akustikkens Dag 2017 
Referat 
 

 

 

8 / 9 
 
DANSK AKUSTISK SELSKAB  CVR nr.: 3344 9445 
c/o Akust isk Teknolog i , DTU – E lekt ro  Web: www.d-a-s.dk 
Bygn ing 352,  DK–2800 Kgs.  Lyngby  E-mail: das@d-a-s.dk 

 

      

 

Hele arrangementet sluttede for 50 af deltagerne med en god middag på Venø Kro, som havde åbnet før sæsonen 
for vores skyld. Kroen ligger på Venø som vi nåede med en lille hyggelig færge. 

       

 

http://www.d-a-s.dk/
mailto:das@d-a-s.dk


Akustikkens Dag 2017 
Referat 
 

 

 

9 / 9 
 
DANSK AKUSTISK SELSKAB  CVR nr.: 3344 9445 
c/o Akust isk Teknolog i , DTU – E lekt ro  Web: www.d-a-s.dk 
Bygn ing 352,  DK–2800 Kgs.  Lyngby  E-mail: das@d-a-s.dk 

 

 

 

  

Således fyldt op med godt selskab, lyd og gastronomi sluttede vores Akustikkens Dag 2017. 

Ref og fotos: Birger Bech Jessen assisteret af bestyrelsen ;-) 
7. juni 2017 
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