
Shhh … kan vi få noget ro? Det moderne samfund larmer, og ro er blevet 
en luksusvare. Slow tv, støjreducerende høretelefoner og hviskevideoer på 
YouTube tilbyder stilhed i en hektisk verden. Den slags fredsskabende pro-
dukter kan være en stille hjælp, nu hvor julen står for døren. Julen er tradi-
tionernes fest og er som bekendt fyldt med trængsel og alarm. Gudskelov 
er der ro at hente i december måneds Tænkepause, som netop handler 
om ro, hvis december ikke ligefrem kimer af salig fred. Her er en mulighed 
for helt at falde til ro imellem julegaveindkøb og luciaoptog i børnehaven. 
Dog kun for en stund. For nok er larm en stille dræber, men evig ro er en 
kilde til uro, stilstand og mangel på fremdrift. Og det kan virke skræm-
mende roligt, for det har vi ikke tid til, når vi har så meget, vi skal nå, før 
julefreden endelig kan sænke sig. Det er dog kun for en stund, for om lidt 
er det nytår …

” Begrebet ro samler mange af de kulturelle 
strømninger, vi i de seneste år har set som 
modreaktion på et accelererende samfund og en 
verden præget af overforbrug, klimakrise og stress. 
Det er faktisk svært at finde forskning om ro som 
fænomen, men det var helt oplagt for mig som 
lyd- og medieforsker at undersøge det nærmere. 
Lyd og medier beskyldes nemlig ofte for at være 
støjende og forstyrrende – altså det modsatte af 
ro, men samtidig finder jeg ofte selv ro gennem 
netop lyd og medier. Ro for mig betyder altså ikke 
stilhed eller stilstand men lyd og bevægelse”.
– Iben Have
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