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Forord 

 

Kære læser! 

Velkommen til et speciale om to af de steder, der udgør dagligdagen og ikke mindst 

natten for nogle af Københavns ca. 2000 hjemløse. Mere specifikt handler dette speciale 

om de atmosfærer, som møder de overnattende hjemløse i Natcaféen og Herberget på 

Hillerødgade.  

Vi har som en del af vores specialeproces tilbragt mange timer på Herberget i Natcaféen i 

Hillerødgade, og vi skylder en stor tak til både ansatte, brugere og beboere på stedet for 

deres åbenhed og venlighed. Vi skylder også en stor tak til alle de andre søde mennesker, 

vi i vores til tider kringlede vej rundt i det Københavnske hjemløsemiljø er stødt på. 

En særlig tak skal dog lyde til Kenneth Altmuliglortilommen, der lod os overnatte i sit telt 

og lærte os meget om livet på gaden, og til Kaj og Svend, der åbnede deres døre for os og 

var til stor hjælp og støtte under vores feltarbejde på Herbergets 2. sal. 

Vi takker også vores vejleder, Christian Borch, for god og inspirerende vejledning og for 

mange spændende teoretiske indspark. 

 

Specialet er drevet af en ambition om at tage rammerne om de hjemløses liv alvorligt. Vi 

har skrevet et speciale om de atmosfærer, som de hjemløse lever i og med, fordi vi mener, 

at de konkrete forhold d.v.s. bygninger, rum og sanseindtryk spiller en vigtig rolle for de 

hjemløse, deres oplevelser, muligheder og betingelser for at leve og bo på Herberget og i 

Natcaféen. 

Dermed har vi også afsløret vores teoretiske udgangspunkt; som kan kaldes en 

atmosfærefænomenologisk sanseantropologi, og dette speciale kommer til at være en 

anderledes læseoplevelse end mange andre specialer. En sidemotivation for os har således 

også været at kaste os ud i nyt teoretisk terræn og at prøve kræfter med empiriske og 

teoretiske metoder, der ikke har været anvendt før på denne måde. 

 

God læselyst! 
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Executive Summary 

This master‟s thesis investigates two atmospheres enveloping homeless people in an 

overnight drop-in-center and at a shelter in Copenhagen, Denmark. The purpose of the study is 

to map out the two atmospheres and subsequently to analyze them as fields of 

atmospheric management. 

The theories and methods applied represent an attempt to overcome some of the 

analytical problems of performing empirical micro-studies of atmospheric categories such 

as space, materiality and multi-sensorial experiences within a post-structuralist and anti-

essentialist paradigm. 

Employing empirical methods inspired by sensorial anthropology and 

(post)phenomenology the two atmospheres are mapped in an effort to unfold Gernot 

Böhmes concept of emotionally charged, quasi-objective atmospheres in an empirically 

based micro-sociological analysis. 

The atmospheres are then, through selected concepts from Peter Sloterdijks foam-

theoretical framework, analyzed as dynamic spaces of power. This thesis thus applies the 

concepts of bubbles and foam in the analysis of foam-management and power in the two 

atmospheres. Furthermore, the findings of the phenomenological and multi-sensorial 

mappings are combined with the Tardean aspects of Sloterdijks foam theory to investigate 

the affective and imitative dimensions of the two settings. 

 

The first part of the thesis analyses the drop-in-center as an atmosphere, which provides 

the basic atmospheric immunologies such as warmth and a place to be or sleep overnight. 

The drop-in-center is conceptualized as a foam-structure, which is transparent, dense and 

fragile. Due to its transparency, the foam-structure is manageable through sense-based 

technologies but is at the same time a fragile structure prone to alterations by the users, 

primarily through sound. 

 

The second part of the thesis presents the shelter as several different and dynamic 

atmospheres in a more physically robust foam-structure. The management of the shelter 

takes the form of a facilitation of the residents‟ atmospheric self-governing. The dense 

and auditorially transparent foam-structure, which isolates the bubbles from most 

atmospheric stimuli but facilitates their mutual conditioning, makes the overall 

atmospheric management as well as the residents‟ self-governing problematic. 

 

Keywords: Atmospheres, foam-management, Sloterdijk, Böhme, homeless, shelter, 

sensorial anthropology 
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INDLEDNING OG PROBLEMFELT 

 

”Et hjem er ikke bare en praktisk foranstaltning, der sikrer os et sted at gå hen for 

at have et sted at spise, at hvile og at blive beskyttet mod vejr og vind. En bolig, 

hvor vi kan føle os trygge, sikre og dermed føle os hjemme, er grundlaget for at 

have et godt liv, for at sikre os sundhed og socialt overskud til at arbejde og til at 

deltage i samfundet.” 

(Preben Brandt – i ‟Udvikling af særboliger‟ KUBEN)  

 

Dette speciale handler om den sammenhæng, der i citatet forudsættes mellem de rum 

mennesker befinder sig i og de muligheder, sådanne rum udstikker for forvaltningen af 

eget liv og for muligheden for at leve på en bestemt måde. Hjemmet er et sted, der yder 

en fysisk beskyttelse mod vind og vejr, men hjemmet er også et sted, der yder en mental 

beskyttelse i form af en oplevelse af tryghed, som er lige så vigtig for livskvaliteten som 

den fysiske side af hjemmet. 

 

Men det er ikke alle mennesker i Danmark, der har et hjem, eller som kan finde ud af at 

bo i et hjem. Disse mennesker kaldes ‟hjemløse‟, og det er mænd og kvinder, der enten 

selv vælger at bo under åben himmel, ikke kan klare at skaffe og opretholde en bolig, eller 

som har en bolig, men ikke kan holde ud at være i den (CASA 2007: 14). I Danmark er 

der ca. 5000 hjemløse, og lidt under halvdelen af dem befinder sig i København (SFI 

2009: 10). 

 

Forestillingen om ‟hjemmet‟ som en forudsætning for at skabe et godt og produktivt liv er 

bredt (politisk) funderet og figurerer bl.a. centralt i både Københavns kommunes og 

regeringens seneste strategier for hjemløseområdet. Vi ønsker på baggrund heraf at 

gennemføre en nærmere undersøgelse af sammenhængen mellem mennesker og deres 

omverden. Vi har valgt at studere denne sammenhæng gennem et begreb om atmosfærer. 

Specialets blik er mikrosociologisk, og det er vores håb, at vi med vores detaljenære 

undersøgelser kan kaste nyt lys på to konkrete atmosfærer for nogle af Københavns 

hjemløse: en Natcafé og et Herberg, og dermed både på brugeres og beboeres liv og 

muligheder disse steder.  
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Vi giver i det følgende den styringsmæssige og forskningsmæssige kontekst og baggrund 

for specialet og problemformuleringen: 

 

Hvordan udfolder henholdsvis en Natcafé og et Herberg sig som 
atmosfærer, når de kortlægges som sanseindtryk og stemninger? 
 
og 
 
Hvordan kan vi på baggrund af disse atmosfæriske kortlægninger belyse 
atmosfærisk magt og styring i de to atmosfærer? 
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Specialet i en styringsmæssig kontekst 

Både regeringens og Københavns kommunes hjemløsestrategier ligger i forlængelse af 

amerikanske (og danske) studier og metoder, der tager udgangspunkt i en såkaldt housing 

first-tilgang vedrørende botilbud til hjemløse (Tsemberis 2004; Kuben 2008a, 2009; 

Indenrigs- og Socialministeriet 2009; bilag 17).  

Interesseorganisationer, regeringen og kommunerne bifalder alle housing first-konceptet, 

som en både mere effektiv og mere anerkendende tilgang overfor den enkelte end den 

hidtidige indsats, kaldet housing ready. De to tilgange kan kort beskrives således: 

 

Housing ready-tilgangen indebærer at hjemløshed anskues som et symptom på andre 

problemer; en dårlig livssituation anskues som årsag til, at man ikke evner at bo i sit eget 

hjem. Indsatsen består efterfølgende af en række midlertidige boligformer (herberger fx), 

der skal understøtte en gradvis udvikling mod en situation hvor misbrug, sindslidelser og 

andre årsager til hjemløsheden er under kontrol. 

 

Housing first indebærer derimod, at hjemløshed anskues som et særskilt problem, der står i 

vejen for en forbedring af borgerens livssituation på andre punkter. Indsatsen indebærer, 

at en permanent bolig, evt. tilpasset særlige behov, så tidligt som muligt skal være 

udgangspunkt for den sociale indsats. 

 

Udviklingen er interessant i en styringsmæssig kontekst. Både private og frivillige aktører 

samt de offentlige myndigheder støtter op om tilgangen – som strategi og i praksis, og 

processen med at finde midler til at udbygge indsatsen er i gang (Brandt 2008; Indenrigs- 

og Socialministeriet 2009). Umiddelbart burde vejen være klar, men både boligerne og den 

massive sociale støtte, der skal følge med dem, kan på grund af knappe ressourcer og 

boligmangel have lange udsigter1. 

 

                                              
1 Kristeligt dagblad: Kommentar: Kirkens korshær og Projekt Udenfor 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/383890:Kirke---tro--Organisationer--Hjemloesestrategi-rammer-
forbi?article_page=2 
 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/383890:Kirke---tro--Organisationer--Hjemloesestrategi-rammer-forbi?article_page=2
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/383890:Kirke---tro--Organisationer--Hjemloesestrategi-rammer-forbi?article_page=2
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Dette speciale tager afsæt i de strategier, der påpeger en sammenhæng mellem rum for livet og 

muligheder i livet. I stedet for at undersøge en potentiel fremtid for de hjemløse ønsker vi at 

rette fokus mod det liv, hjemløse i København lever netop nu. Det er et liv uden hjem, og 

- særligt om vinteren - er et liv i de midlertidige tilbud (jf. ‟housing ready‟-tilgangen) for 

mange fortsat den eneste løsning. 

Med udgangspunkt i de nuværende styringsforsøg og –problematikker har vi valgt at 

skrive et speciale, der kan bidrage med viden om to af disse rum for hjemløses 

vinternætter og deres betydning for de hjemløse, der overnatter i dem. Vi anlægger således 

et mikroperspektiv på henholdsvis en natcafé og et herberg med henblik på at undersøge 

problemer knyttet til en transmission af strategier fra makroniveau til implementering på 

mikroniveau. 

 

Specialet i en forskningsmæssig kontekst 

Vi koncentrerer os i det følgende om specialets forskningsmæssige placering i en dansk 

kontekst. Med specialets mikroperspektiv placerer vi os udenfor de makroorienterede 

analyser af hjemløse og socialt udsatte, der fylder meget på området. I en dansk 

sammenhæng udgøres disse af et korpus af kvantitative kortlægninger og effektstudier 

(CASA 2007; 2008; SFI 2009; Kuben 2008a) og af analyser af institutionelle rammers, 

diskursers eller dispositivers betydning for indsatsen (se Kuben 2008b; Villadsen 2008; 

Elm-Larsen 2009; Fabricius et al. 2005). 

Særligt den sidste gruppe af forskningsbidrag er interessant for at indramme dette 

speciales analyser af magt og styring, jf. problemformuleringen. Specialet fokuserer på 

lokale og konkrete forholds betydning for den hjemløse i et mikroperspektiv på magt og 

styring, mens overordnede styringsrationaliteter og programmer ikke berøres.  
 

Andre mikrostudier af hjemløshed 

Der er i en dansk kontekst også lavet en del mikrosociologiske studier af hjemløshed. 

Disse handler primært om møder imellem hjemløse og det system, der er sat til at forvalte 

den sociale indsats (se Järvinen og Mik-Meyer 2003; Stax 2005). De nævnte undersøgelser 

præsenterer en række mikroperspektiver på institutionelle praksisser i forhold til inklusion 

og eksklusion af specifikke hjemløseidentiteter og sammenhænge imellem forskellige 

velfærdsinstitutioner og bestemte klienttyper (Ibid.; Mik-Meyer & Villadsen 2007; Järvinen 
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2004). Konkrete fysiske rum bliver i dette perspektiv primært behandlet som rammer for 

en særlig interaktionel orden og dermed for magtspil omkring roller og identiteter2 (bl.a. 

Stax 2005: 128ff). 

 

Vi anlægger med vores mikroperspektiv et mere radikalt fokus på rummenes betydning 

for de hjemløses liv. Vi forholder os ikke til særlige på forhånd givne samhandlingsordner 

eller identiteter. Andre studier af de fysiske rammer for hjemløses liv har været foretaget 

med henblik på policyudvikling og anbefalinger af konkrete styringstiltag (Kuben 2008d 

og 2009), eller haft et bredere kvalitativt fokus på hjemløses trivsel generelt (Lindstad 

2008, Kuben 2008c). 

 

Det atmosfæriske perspektiv 

Dette speciale tager udgangspunkt i et begreb om atmosfærer. Vi er inspireret af flere 

nyere socialteoretiske bidrag, der viderefører tanker fra Gabriel Tardes sociologi fra 

slutningen af det 19. århundrede (Peter Sloterdijk (2005, 2007); Nigel Thrift (2007); 

Christian Borch (2005b, 2008); Anderson (2009)), og deres understregning af 

stemningsmæssige, semibevidste og spatiale dimensioner af det sociale. 

De atmosfæreteoretiske bidrag har indtil nu primært været af filosofisk og diskuterende 

art. Vi vil i dette speciale sætte perspektivet i spil i konkrete empiriske mikroanalyser, og 

dermed tage en opfordring fra Tarde seriøst: 

 
”If we wish to make sociology a truly experimental science and stamp it with the 

seal of exactness […] Let twenty, thirty, or as many as fifty sociologists (…) write 

out with the greatest care and in the greatest possible detail the succession of 

minute transformations in the political, or industrial world, or some other sphere of 

life, which it is their privilege to observe in their native town or village, beginning in 

their own immediate surroundings.” 

(Gabriel Tarde 1899: 198; i Barry & Thrift 2007: 511) 

 

Vi ser muligheder, og udfordringer, i at bruge de abstrakte atmosfæreteoretiske begreber 

som stemninger (Böhme 1993; Anderson 2009), skum og bobler i en empirisk 

mikrosociologisk analyse af konkrete rums betydning for hjemløse mennesker. 

                                              
2 Dette er selvsagt en generalisering af de meget forskellige perspektiver, vi henviser til. 
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Mulighederne findes i perspektivets potentiale for at bidrage med ny og mere detaljeret 

viden og dermed åbne for nye spørgsmål, og udfordringerne ligger i, at vi ikke har mange 

forgængere at støtte os til. 

 

Specialets ambition og struktur 

Vi har ovenfor placeret specialet i en styringsmæssig og en forskningsmæssig kontekst, og 

herfra udspringer tre sidestillede ambitioner for specialet: 

Vi har en ambition om specialets relevans for styringen på området. Formålet med (specialets) valg 

af perspektiv, metoder og konkrete cases er at producere viden med potentiale for at åbne 

for nye spørgsmål til styringen på hjemløseområdet. 

Vi har endvidere en teoretisk ambition om, at specialets brug af begreber som skum, bobler og 

stemninger kan bidrage til en forståelse af de atmosfæreteoretiske perspektiver på det sociale 

område og deres anvendelighed i konkrete analyser. 

Endelig har vi i forlængelse af vores begreb om atmosfærer en empirisk ambition om at 

afprøve nye metoder for dataindsamling for at give et bud på, hvordan sanseindtryk og 

stemninger kan bringes i spil som empiriske analysegenstande. 

 

Specialets struktur fremgår af nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 Specialets struktur 
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ANALYSESTRATEGI 

Helt overordnet falder denne analysestrategi i tre dele: et teoretisk afsnit, et empirisk 

afsnit og et afsnit, der både fungerer som en opsummering og en præsentation af den 

konstruerede analysestrategis begrænsninger: 

 

I første afsnit præsenteres de teorier, vi trækker på i anlæggelsen af vores specifikke 

analysegreb. Afsnittet er opdelt i to dele - henholdsvis: 

 et underafsnit om vores forståelse af atmosfærebegrebet og det analytiske greb 

med hvilket vi vil kortlægge atmosfærer som samlinger af sanseindtryk og 

stemninger og 

 et underafsnit om vores forståelse af atmosfærisk magt og styring samt de 

analytiske følger af at anskue dette som et spændingsfelt mellem design og 

praksis. 

 

Andet afsnit beskriver de konkrete metoder, vi har valgt for at indsamle vores empiri. 

 

Tredje afsnit er en opsummering, hvor vi også præsenterer vores refleksioner over den 

atmosfærefænomenologiske analyserammes begrænsninger. 

 

Efter analysestrategien følger specialets analyser. 

 

 

Indledende om analysestrategien 

Vi anlægger vores atmosfærefænomenologiske analysestrategi i forlængelse af en 

poststrukturalistisk understregning af den sociale verdens‟ kontingens. Det betyder, at vi i 

en socialkonstruktivistisk ånd tager afstand fra et positivistisk videnskabsteoretisk ideal 

om, at man kan producere en sand og endegyldig viden om studerede genstande; en 

afstandstagen fra essentialiserende kategorier, der fører til påstanden om, at alt kan være 

(konstrueret) anderledes. 
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Vi vil i dette indledende afsnit udfolde, hvordan vi vil imødekomme nogle af de 

analysestrategiske udfordringer, der affødes af et poststrukturalistisk udgangspunkt.  

 

Vi abonnerer med begrebet analysestrategi på Niels Åkerstrøm Andersens systematisering, 

refleksion over og sammentænkning af teori og metode, når man arbejder ud fra et 

poststrukturalistisk paradigme, og vi understreger i forlængelse af dette, at vores analytiske 

valg former én blandt flere mulige strategier for undersøgelsen af hjemløseområdet, med 

mulighed for at indfange visse aspekter, men samtidig også med blinde pletter (Andersen 

1999.: 13).  

 

Når ontologien er halv tom 

Vi anerkender Andersens arbejde med at påpege de autologiske problemer, der ligger i en 

poststrukturalistisk forståelse af verden, hvor man selv er en del af den 

meningssammenhæng, man analyserer (Andersen 1999: 1). Men vi abonnerer ikke på 

Andersens diskursivt orienterede blik, der beskæftiger sig med kommunikation som 

iagttagelser af iagttagelser. Vi vil med vores atmosfærefænomenologiske greb give et 

alternativt bud på konstruktionen af en analysestrategi, der kan medtænke vores rolle i og 

som skaber af det felt, vi undersøger. I samme ombæring forlader vi radikale 

epistemologiske grundantagelser, som for eksempel når Niels Åkerstrøm Andersen 

skriver ”I epistemologien arbejdes med en tom ontologi. Genstanden forudsættes ikke…” 

(Andersen 1999: 14). 

 

Analytisk praksis baseret på sådanne grundantagelser om en tom ontologi sætter den 

(bredt anvendte) systemteoretiske (anden ordens) figur om iagttagelser af iagttagelser i 

centrum. Figuren kan efter vores mening være problematisk, hvis iagttagelsesparadigmet 

bliver anvendt ukritisk på alle videnskabsteoretiske og empiriske felter. I sådanne tilfælde 

kan man tale om, at den konstruktivistiske epistemologis tomme ontologi bliver fyldt ud 

indefra – af anden ordens imperativet. 

Et andet problem opstår, hvis man i forlængelse heraf tolker Andersens afskrivning af 

genstanden for radikalt; altså hvis kontingensen forstås som værende så gennemgribende, 
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at den studerede genstand primært skabes, af det blik man kigger med den på (Ratner 

2009: 98ff.). 

 

Vi ønsker at undersøge en del af hjemløsefeltet gennem en teoretisk optik der lader 

genstande som ting, sanser og atmosfærer spille en rolle i forhold til en forståelse af 

mennesker, socialitet og magt. Vi udvikler derfor en teoretisk ramme, der på samme måde 

som poststrukturalister som Niklas Luhmann og Michel Foucault afskriver ideen om et 

isoleret og rationelt subjekt, men i stedet for at se på subjektet som effekter af diskurser 

og rationaler, vil vi undersøge sammenhængende i mellem mennesker og deres omverden 

af sanser, rum og andre mennesker (Sloterdijk 2007; Böhme 1993; Thrift 2007: 5ff).  

 

Det gør vi, hvilket vi folder nærmere ud nedenfor, bl.a. ved at gå detaljeret og empirisk til 

værks (en tilgang Andersen også advokerer for) og ved vores forståelse af atmosfærer som 

‟quasi‟-objektive‟. Vi vil derfor, i forlængelse af en fænomenologisk tradition, kortlægge de 

konkrete atmosfærer i en Natcafé og på et Herberg, på baggrund af et særegent empirisk 

materiale af sanse og stemningsindtryk. 

 

Vi vil i det følgende gå i dybden med de to teoretiske konstruktioner og vores anvendelse 

af dem i analysen. 
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Analysestrategiske konstruktioner del 1: Atmosfærer 

Atmosfære er et flertydigt og smidigt begreb, der de seneste år har fået en øget 

opmærksomhed indenfor filosofiske og samfundsvidenskabelige teoridannelser (Böhme 

1993; Sloterdijk 2005; Thrift 2007), måske fordi begrebet både kan rumme spatiale, sociale 

og affektive dimensioner i teoretiseringen af menneskers handlinger og relationer. Vi vil i 

det følgende præsentere vores atmosfæreteoretiske konstruktion, der qua dens 

flertydighed sætter os i stand til, at undersøge og arbejde med en række produktive 

spændinger eller ambivalenser; subjekt-objekt, konstant-flydende og konditionerende-

konditioneret (Anderson 2009: 79-80).  

 

Vi har valgt atmosfærebegrebet som specialets teoretiske udgangspunkt, fordi vi hermed 

får en ramme, der både kan rumme forskellige sanseindtryk; deres sammenspil som 

stemninger, og de mennesker, rum og ting der konstituerer og konditionerer menneskers 

omverden. Vi vælger også at anskue og diskutere atmosfærer som socialitet og magt, 

hvilket vi folder ud i den næste del af analysestrategien. I de følgende afsnit vil vi udfolde 

de mere præcise bestemmelser af det atmosfærebegreb som vores kortlægninger tager 

udgangspunkt i. 

 

Quasi-objektive atmosfærer  

Den tyske filosof Gernot Böhmes arbejde med atmosfærer er motiveret af to 

overordnede ærinder, der supplerer hinanden: a) en kritik af den æstetiske økonomi og b) 

ambitionen om at overskride et af de mest hårdnakkede filosofiske og sociologiske 

modsætningspar: subjekt/objekt – dikotomien (Böhme 1993). 

 

Böhme argumenterer for, at atmosfærebegrebet har potentiale til at fange dét, der ligger i 

mellem subjekter (mennesker) og objekter (deres omverden), men kun ”…if we succeed 

in accounting for the peculiar intermediary status of atmospheres...” (Ibid.: 114). 

Atmosfærer er altså et slags mellemrum, der medierer i mellem det subjektive og det 

objektive, og oplevelsen af en bestemt atmosfære foregår som en oscillation i mellem 

disse. Böhme mener således, at vores oplevelse og erfaring af omverdenen er betinget af 



Kandidatafhandling forår 2011 – ‟Hjemløses atmosfærer‟ af Thomas Brittain og Frederik Bøhling 
Cand.Soc. ‟Politisk Kommunikation og Ledelse‟, v. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

 

17 
 

vores befindelighed, og at vores befindelighed er betinget af vores oplevelse af 

omverdenen (Böhme 1995: 14f).  

Man kan også sige at atmosfærer er subjektive i den forstand, at oplevelsen eller 

erfaringen af dem foregår som en subjektiv sansning af det rum atmosfæren flyder ud i og 

fra, og at de er objektive i den forstand, at de rent faktisk udgår fra de ting, steder og 

mennesker som udgør den ‟atmosfæriske konstellation‟ (Böhme 1993: 122). 

 

På trods af Böhmes fokus på dynamikken mellem det subjektive og det objektive i 

atmosfærer, åbner han muligheden for at nogle atmosfærer kan være så stemningsfulde, at 

de uanset de oplevende subjekters tilstand og habitus, vil stemme dem på samme måde 

(Albertsen 1999: 7ff). 

Et vigtigt argument for inddragelsen af Böhmes atmosfærebegreb er denne forståelse af 

atmosfærers ‟quasi-objektivitet‟ ((2006: 16) i Borch 2009: 234)), hvilket vil sige at vi kan 

kortlægge og beskrive atmosfærer som noget, der går på tværs af de 

atmosfæreperciperende subjekter. Det giver os både et belæg for overhovedet at 

beskæftige os med at kortlægge atmosfærer, og det giver os et belæg for bedre at kunne 

bruge vores egne oplevelser i genereringen af det empiriske materiale. Det er dog ikke et 

helt uproblematisk videnskabsteoretisk valg, og vi imødekommer nogle af de kritikker, der 

er blevet fremført i forhold til en quasi-objektiv forståelse af atmosfærer i vores kritik af 

vores teoretiske konstruktion nedenfor. Først vil vi dog folde Böhmes atmosfærebegreb 

yderligere ud. 

 

Mennesker og tings ekstaser  

Böhmes atmosfærebegreb tager udgangspunkt i en forståelse af ting og mennesker og rum 

som ekstatiske (Ibid.: 119). Det er denne grundpræmis, der muliggør en atmosfærisk 

medieret ‟inter-penetration‟ af subjekt og objekt, og dermed en opløsning af afgrænsede 

og isolerede subjekt- og objektkategorier (Böhme 1995: 32-33): 

 
”The form of a thing, however, also exerts an external effect. It radiates as it were 

into the environment, takes away the homogeneity of the surrounding space and 

fills it with tensions and suggestions of movement.” (Böhme 1993: 121) 
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Ting, og mennesker, bliver i Böhmes perspektiv defineret og karakteriseret ud fra de 

egenskaber ved dem, der strækker sig ud i omgivelserne (deres ekstaser), og ikke ved deres 

forskellighed eller afgrænsning fra deres omverden. I forlængelse heraf kan atmosfærer 

forstås som sammenspillet af de i en given kontekst tilstedeværende ting og menneskers 

konstellationer og ekstatiske udstrålinger.  

Dette sammenspil af forskellige ekstaser manifesterer sig som atmosfærer, der påvirker de 

mennesker, der er i dem og som samtidig selv er en del af de atmosfæriske konstellationer. 

Atmosfærer er, ifølge Böhme, mere end - kan ikke reduceres til - de enkelte dele der 

konstituerer dem. Böhme beskriver atmosfærer som det, der opstår når samspillet af tings, 

menneskers og rums ekstaser manifesterer sig som særligt mærkbare ‟stemninger‟, der kan 

forstås som enkeltdelene plus den merværdi deres sammenspil producerer (Ibid.: 117-

118). 

 

Denne understregning af, at sammenspillet i mellem delene i atmosfæren kan skabe et 

‟stemningsmæssigt overskud‟, der er mere end atmosfærens enkelte elementer, er vigtig 

for vores analytiske blik, idet atmosfærer kan træde frem som affektive konditioneringer 

og transformationer af de i atmosfæren tilstedeværende subjekter. En anden vigtig pointe, 

er at man i forlængelse af Böhmes beskrivelse af atmosfærers quasi-objektivitet og 

stemningsbærende egenskaber, må forstå hans atmosfærer som relative, altså som værende 

mere eller mindre farvede af en særlig stemning. 

 

Vi vil nedenfor udbygge Böhmes atmosfærebegreb med en forståelse af et atmosfærisk 

subjekt, der både skal understrege og udfolde vores forståelse af den subjekt-objekt-

dikotomiopløsende interdependens mellem ting, mennesker og rum, og sætte kroppen i 

centrum for en undersøgelse og forståelse af atmosfærebårne påvirkninger.  

 

Et atmosfærisk subjekt – stemning og sansning 

Atmosfærer er udgjort af tings og menneskers ekstaser, og er bærere af både stemninger 

og af sanseindtryk. Nedenfor uddyber vi atmosfærernes stemningsmæssige transmissioner 

og kroppens betydning for denne. Vi beskriver her en atmosfærisk subjektforståelse, der 

skal præcisere hvordan atmosfærer opererer på et primært kropsligt og semibevidst 

niveau. 
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”… Brennan does not assume that the transmission of affect is from individual to 

individual, contained within one skin and being moved to another. Rather, that 

transmission is a property of particular spaces soaked with one or a combination of 

affects to the point where space and affect are often coincident.” 

(Thrift 2007: 222) 

 

Som Nigel Thrift skriver ovenfor, er affekt og rum på sin vis sammenlagte. 

Affektbegrebet som det beskrives her, sidestiller vi med de atmosfæriske stemninger som 

vi med Böhme har beskrevet ovenfor. Det atmosfæriske subjekt, vi arbejder med, må 

således forstås som hullet, perforeret og i en processuel interdependens med sin 

omverden af ting, kroppe og atmosfærer. Ved at understrege grænseopløsningen i mellem 

menneskers kroppe og deres omverden, bliver stemninger lig med en penetration og 

påvirkning af de hjemløse (og os) af en særlig mærkbar atmosfære: ”…atmospheres are the 

shared ground from which subjective states and their attendent feelings and emotions emerge.” 

(Anderson 2009: 78). 

 

Udover at vi forstår det atmosfæriske subjekt i relation til og betinget af atmosfærers evne 

til at bære og viderebringe bestemte følelser eller stemninger, så abonnerer vi på en 

subjektforståelse der gør op med adskillelsen af krop og bevidsthed (Blackman 2007: 591). 

Vi forstår således også vores atmosfæriske subjekt i forlængelse af den franske sociolog 

Gabriel Tarde og specielt i forlængelse af nogle af de teoretikere, der efterfølgende har 

fundet inspiration i hans beskrivelse af samfundet som bestående af semibevidste 

subjekter, der påvirker hinanden igennem imitative interaktions og socialitets -matricer 

(Tarde 2004; Thrift 2007 og Sloterdijk 2007). Det vil sige at vores atmosfæriske subjekt er 

ikke-rationelt, ikke-isoleret og i konstant dynamik med sin atmosfæriske omverden af ting, 

mennesker og stemninger. Atmosfæren er i vores blik således den vigtigste 

handlekonditionerende enhed, men den er ustabil og til dels skabt af de mennesker der er 

en del af den. 

 

Dermed bliver det vigtigt for os at anlægge en ramme, der nærmere kan beskrive hvad og 

hvordan vi påvirkes af i vores forskellige atmosfæriske omverdener. Her spiller kroppen, 

som et åbent – og rumligt – fænomen, og sanserne en vigtig rolle. I det følgende vil vi 

nærmere beskrive kroppen og sansernes betydning for vores atmosfæreteoretiske 
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udgangspunkt. Vi uddyber således det kropslige og sanselige aspekt af det atmosfæriske 

subjekt i det følgende. 

 

Kropslig og multisensorisk perception 

Atmosfærefiguren konnoterer en altomsluttende boble omkring mennesket og passer på 

denne måde godt til de fuldkropslige forståelser af oplevelser og sansning af 

(om)verdenen som vi også abonnerer på. Den franske fænomenolog Maurice Merleau-

Ponty har to vigtige pointer i denne sammenhæng; nemlig at oplevelse og perception 

foregår med hele kroppen, og at oplevelser (derfor) er multisensoriske (Pallasmaa 2005: 20-

21; Pink 2009: 27). Understregningen af at perceptionen af omverdenen foregår med hele 

kroppen, ligger i forlængelse af det opgør med en dikotomisering af krop og bevidsthed 

(sind), som vores atmosfærefænomenologiske teorier også tager. 

 

Det er altså både syns-, høre-, lugte-, smags- og følesansen der indfanger de sansestimuli, 

der befinder sig i og udstråler fra en atmosfære. Men perceptionen eller oplevelsen af en 

bestemt atmosfære kan ikke reduceres til summen af de enkelte sansestimuli: 

 

“‟My perception is therefore not a sum of visual, tactile and audible givens: I 

perceive in a total way with my whole being: I grasp a unique structure of the thing, 

a unique way of being, which speaks to all my senses at once…‟” 

((Merleau-Ponty i:) Pallasmaa 2005: 20-21). 

 

På samme måde som en bestemt akkord, der slås an på et flygel, ikke kan reduceres til de 

enkelte tangenters toner, er perceptionen af en bestemt atmosfære mere end de enkelte 

sanseindtryk hver for sig. 

Merværdien af de enkelte sansestimulis sammenspil, svarer på sin vis til Böhmes forståelse 

af atmosfærer som relative (og stemningsfulde) bærere af affekt; en atmosfære opleves 

som et affektivt helhedsindtryk - en simultan berøring af alle sanser - hvor de enkelte dele 

ikke kan adskilles i øjeblikket. Det er derfor snarere de forskellige sansestimulis 

overlappende og forbundne samspil, der bliver til det indtryk, som bevidstheden kan 

fange et glimt af, men som hele kroppen ubevidst bliver præget af (Böhme 1993: 125). 

Som Tor Nørretranders udtrykker det: ”Bevidstheden er ikke identisk med det, du sanser. Du 

sanser meget mere, end du er bevidst om. Hvad enten du vil eller ej.” (Nørretranders 1998: 
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169). Bevidstheden kan metaforisk beskrives som de 5-10 % der, som toppen af et isbjerg, 

stikker op over overfladen, men som er uløseligt forbundet med og betinget af resten af 

isbjerget, der ligger under (bevidstheds) overfladen (Ibid.: 163).  

Dette er også en understregning af, at der er et semi-bevidst eller ubevidst lag af 

menneskets væren i verden som er mindst lige så vigtig, eller måske endnu vigtigere, at 

beskæftige sig med, når man vil prøve at forstå menneskers perception og handlinger i 

bestemte atmosfærer. 

 

Atmosfærisk dynamik og den mikro-sfæriske figur 

En sidste præcisering af vores atmosfærehybrid er at vi forstår atmosfærer som dynamiske 

(se bl.a.: Anderson 2009: 79; Böhme 1993: 122; Sloterdijk 2005: 236). For Böhme følger 

dette af hans atmosfæredefinition; som værende udgjort af menneskers og tings ekstaser 

og af de forskellige sansestimuli, og altså som potentielt betinget af menneskers og tings 

bevægelser og forskellige ekstatiske udtryk. Anderson skriver: ”…atmosphere has long been 

associated with the uncertain, disordered, shifting and contingent – that which never quite 

achieves the stability of form.” (Anderson 2009: 79) 

 

Netop forholdet i mellem rum og mennesker og ting i dem, og deres indbyrdes 

bevægelser og transformationer er en central figur i vores forståelse af atmosfærer (Ingold 

i Pink 2009: 32). Det processuelle forstår vi som en vekslende konditionering mellem 

atmosfærer og mennesker, der betyder, at subjektet dukker op som dynamisk 

emergerende og ahistorisk hvormed: ”… actors can … be seen to not just occupy but to be 

made of all kinds of intermediary spaces…” (Thrift 2007: 17). 

 

Bobler og skum  

Atmosfærisk dynamik og den ovenstående atmosfæriske subjekt-forståelse har Peter 

Sloterdijk, på sin egen og noget mere stemningsgolde måde, udfoldet i den lange Sphären-

trilogi (fra hhv. 1998, 1999 og 2004), hvor han præsenterer en omfattende 

atmosfærefænomenologisk teori om det moderne samfunds udformning og organisering. 

Han beskriver heri forskellige atmosfæriske figurer; glober, skum og bobler som 

omnipresente betingelser for mennesker og deres livsudfoldelse (Funcke 2005: 2). 
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Sloterdijks atmosfærebegreb er udpræget dyadisk orienteret og beskæftiger sig med 

hvordan væren (i atmosfærer) altid er en væren-sammen med andre ting eller mennesker: 

”‟one is never alone only with oneself, but also with other people, with things and circumstances; 

thus beyond oneself and in an environment‟” (Sloterdijk 2005 i Thrift 2007: 234). 

Understregningen af, at vi altid er i en atmosfære med specifikke objekter og ting, er 

udtryk for den mikrosfærologiske forståelse af omverdenen og dens konditionerende 

betydning, som vi bl.a. ønsker at abonnere på. Man kan med andre ord ikke være til stede 

i hele verden på en gang, men er altid indlemmet i mindre bobler, der er konditioneret af 

den konkrete mikroatmosfæriske omverden man befinder sig i (bl.a. andre bobler i det 

atmosfæriske skumlandskab) (Sloterdijk 2005: 236). 

 

Samtidig skelner Sloterdijk ikke3, til forskel fra Böhme, i mellem mere eller mindre 

‟stemningsfulde‟ atmosfærer, men beskæftiger sig med, hvordan alle atmosfæriske forhold 

påvirker og betinger menneskers og samfunds livsproduktion (Sloterdijk 2007: 5ff). 

Sloterdijk taler med andre ord om, at man altid befinder sig i en atmosfære, mens Böhme 

relativiserer atmosfærer så man kan tale om mere eller mindre stemningsladede 

(atmosfæriske) situationer og kontekster. Vi vil i forlængelse heraf åbne for, at vores 

atmosfærehybrid kan veksle mellem disse to forståelser af atmosfærer, når vi sætter dem i 

spil i mikroorienterede analyser af rum. 

Endelig kan skumfiguren som analytisk kategori stille en særlig (gennemsigtig) 

socialitetsforståelse til rådighed, der inkorporerer den imitative og semibevidste 

interrelation mellem rum og mennesker i vores analyser af atmosfærisk magt. 

Det vender vi tilbage til nedenfor, efter en opsummering af vores begreb om atmosfærer 

og det atmosfæriske subjekt og en redegørelse for vores valg i forhold til en 

operationalisering af denne atmosfæriske teoretikonstruktion i specialets analyser. 

 

  

                                              
3 Se dog (Sloterdijk 2008a) hvor han forholder sig mere til atmosfærer og rum i et affekt og 
stemningsperspektiv. 
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Opsummering af atmosfærebegrebet 

I afsnittet her vil vi opsummere på det ovenstående, som udgør det teoretiske grundlag 

for kortlægningen af de udvalgte atmosfærer.  

 

Vi forstår atmosfærer som: 

 

Quasi-objektive; altså som noget der ligger i mellem det subjektive og det objektive, men 

samtidigt som noget der, til tider, har samme karakter for de subjekter der oplever 

atmosfæren. 

Ekstasekonstellationer; bestående af tings, rums og menneskers ekstaser, og disses 

konstellationer og sammenspil. 

Stemninger; særligt mærkbare og affektivt ladede konstellationer af ekstaser og 

sanseindtryk. 

Dynamiske og processuelle; som i konstant forandring og påvirket af flygtige og 

processuelle faktorer som mennesker, vind og vejr og de forskellige sansestimuli. 

Dyadiske og skum-konditionerende; bobler i skum er påvirket og konditioneret af alle 

(også ‟neutrale‟) atmosfæriske forhold, herunder også andre bobler. 

Oplevelseskonditionerende; Atmosfærer er både det, der opleves, og det, der former 

denne oplevelses fokus, intensitet og betydning. 

 

Og vores atmosfæriske subjekt som: 

 

Perforeret og relationelt; det vil sige gennemstrålet og påvirket af; og dermed i uløselig 

interdependens med andre mennesker og ting i den atmosfæriske omverden.  

Multisensorisk (kropsligt) og semibevidst sansede; den skarpe adskillelse mellem 

krop og bevidsthed er opblødt, og de bestemte atmosfærer sanses med et fuldkropsligt 

sanseregister.  
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Vi kan i en simplificeret form illustrere atmosfærebegrebet i nedenstående figur: 

  

 

Vi vil i det følgende afsnit præsentere vores operationalisering af atmosfærebegrebet. Det 

vil sige den analytiske fremgangsmåde, der skal føre til svaret på specialets 

problemformulering. 

 

Om operationaliseringen af atmosfærebegrebet: 
kortlægninger i to trin 

Vores teoretiske udgangspunkt, medfører en række udfordringer vedrørende empirisk 

funderede kortlægninger og analyser af atmosfærer. Nogle af udfordringerne ved at 

kortlægge konkrete atmosfærer ligger i teorikonstruktionens ambivalenser og dynamikker, 

som vi har gennemgået i opsummeringen ovenfor.  

Figur 2 Illustration af atmosfæriske oplevelser 
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Derudover er det en selvstændig ambition med specialet at vi kan give i hvert fald ét bud 

på, hvordan den analytiske udfordring kan løses, og på hvordan konkret empirisk 

feltarbejde kan udføres på en frugtbar måde, derfor vil vi i det følgende bruge lidt plads på 

at præsentere vores analytiske tilgang, som vi foreslår tager to trin: 

 

 

Trin 1 er at kortlægge de atmosfæriske dimensioner hver for sig, der udgør de to udvalgte 

atmosfærer (rum, bevægelser og sanseindtryk). 

 

Trin 2 består i at samle dimensionerne som atmosfæriske sammenspil og stemninger, og 

vi fikserer altså her de foranderlige og dynamiske atmosfæriske konstellationer, i nogle 

udvalgte situationer. Formålet er, at afdække hvordan atmosfærens enkeltdele 

konditionerer hinandens ekstaser, og hvordan disse efterfølgende udfolder sig som 

atmosfærer – for os og for andre, der befinder sig i dem. 

 

 

 

Trin 1: Adskillelse af empiriske atmosfæriske data 

Første trin i vores undersøgelser af de to atmosfærer er at kortlægge de atmosfæriske data 

ved at adskille de ellers uadskillelige atmosfæriske enkeltkomponenter som sanseindtryk. 

Dette har to formål: 1) at gøre det muligt for andre at foretage alternative analyser ud fra 

samme datasamling og i forlængelse heraf at åbne for en kritik af vores analytiske valg og 

konklusioner, og 2) at systematisere vores dataindsamling, så den medtager et bredere 

spektrum af sanseindtryk og dermed potentielt fanger både ubevidste og bevidstgjorte 

sanseindtryk. 

 

Vi har valgt at præsentere atmosfærernes adskilte komponenter i to afsnit, der kortlægger 

hhv. ’rum og bevægelser’, ’auditive indtryk’, ’taktile indtryk’, ’visuelle indtryk’ og ’olfaktoriske indtryk’ 

hver for sig. 

Vi vil i dette afsnit, på baggrund af indsigter i de enkelte kategorier, præsentere vores valg 

og fravalg, og hvad de betyder for vores håndtering af de enkelte komponenter.  



Kandidatafhandling forår 2011 – ‟Hjemløses atmosfærer‟ af Thomas Brittain og Frederik Bøhling 
Cand.Soc. ‟Politisk Kommunikation og Ledelse‟, v. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

 

26 
 

 

Rum og bevægelser 

Under overskriften rum og bevægelser fokuserer vi på at kortlægge de fysiske rum, både som 

den materialitet vægge, gulve og lofter består af, og som de bevægelser i rummene, der styret 

af både rummenes materielle udformning og forskellige funktioner, skaber 

bevægelsesstrømme og mønstre, der i sig selv former rum i rummene. Vi trækker således i 

kortlægningerne på forståelser af rum både som en handle- og meningskonditionerende 

fysisk ramme (Pallasmaa 2005: 63), og som noget dynamisk og flygtigt, der opstår 

igennem menneskers bevægelser og stasis (Pink 2009: 32). 

 

Vores præsentationer af rum og bevægelser indleder hver af de tre kortlægninger i analyse 

1, for at introducere læseren til selve rummet, og dermed give de følgende 

sanseorienterede kortlægninger en ramme.  

Vi fremlægger i denne del af kortlægningerne plantegninger af rummene og beskrivelser af 

atmosfærernes rumlige og flowmæssige dimensioner. Vores konkrete fremgangsmåde har 

således primært været observationer, både af rummenes materielle karakter og af de 

bevægelser og ophold i rummene, der har markeret og underindelt de større rum i mindre 

rum. 

 

Sanseindtryk som analytiske genstande og vores greb 

 
 “…‟to see is to have colours or lights before one, to hear is to encounter sounds, 

to feel is to come up against qualities‟, that is sensations are produced through our 

encounters with ‟sense-data‟ or the qualities which are the properties of objects…” 

(Pink 2009: 26) 

 

Sanseindtryk er en flygtig analysegenstand på grund af sansningens situationelle og 

subjektive natur. Vi har i analyserne forsøgt at kortlægge de forskellige sanseindtryk hver 

for sig og deres sammenspil, både fra vores egne, vores måleinstrumenters og andres 

vinkler, og vi gennemgår nedenfor vores teoretiske og praktiske overvejelser i forbindelse 

med indsamlingen af de atmosfæriske data. 
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Vi har som nævnt valgt at kortlægge atmosfærerne som henholdsvis hørte, følte, sete og 

lugtede atmosfærer. Smagssansen har vi valgt fra, da den qua dens entré i den sansende krop i 

højere grad end andre indtryk er individuel, og da den ikke på samme måde som de andre 

sanseindtryk er luftbåren (Kottler 1973: 51). Vi ignorerer ikke mad og drikke, der i vores 

kortlægninger dukker op ved at maden lugtes og ses, den optager plads og skaber 

strømme af bevægelser i rummet, og minder om mad og drikke kan aktiveres af andre 

sanser. Samtidig har de konkrete registreringer af sanseindtryk hver for sig altid foregået 

som multisensoriske oplevelser, hvor netop sammensætningen og sammenspillet af alle 

sanserne har farvet og konditioneret de enkelte sanseindtryk.  

 

Nedenfor følger et afsnit om de 4 kortlagte sanser. Hvert afsnit vil præsentere nogle af de 

teoretiske indsigter vi har trukket på, og hvordan disse har formet fokus og 

fremgangsmåde i vores sansekortlægninger. 

 

Auditive indtryk 

Lyd er atmosfære: ”Where the visual is action and spectacle, sound is atmosphere.” 

(Tonkiss 2003: 304), og pga. vores fokus på natten, får lyden en endnu vigtigere rolle i 

vores kortlægninger. Som Pallasmaa skriver: ”The space traced by the ear in the darkness 

becomes a cavity sculpted directly in the interior of the mind.” (Pallasmaa 2005: 50, vores 

kursivering). Lyd i mørke er altså et særligt atmosfæreskabende sanseindtryk. 

Lyd beskrives af flere teoretikere som en social sansedimension, der pga. dens udbredelse i 

alle retninger skaber forbindelser mellem mennesker:  ”Sound connects us in ways that 

vision does not.” (Bull & Back 2003: 6). De auditive sanseindtryk er på denne måde 

‟solidariske‟, fordi lyden i en atmosfære når alle simultant (Pallasmaa 2005: 50). Lyde er 

også mere insisterende end andre sanseindtryk, det er fx lettere at lukke øjnene end ørene, 

hvilket gør det sværere selv at kontrollere eller diskriminere mellem de auditive indtryk 

(Tonkiss 2003: 304). Men vi opfatter ikke kun de auditive indtryk med ørerne: ”We hear 

by means of the skin and the feet. We hear with the cranial box, the abdomen and the 

thorax. We hear by means of the muscles, nerves and tendons.” (Serres i Connor 2005: 

324).  

 

Vi har valgt som en del af vores kortlægninger både at optage lyd og måle lydniveauer, og 

vi vil gengive lydene i både auditive, tekstbaserede og grafiske repræsentationer: 
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Optagelserne med diktafon tjener to formål; både at give os selv mulighed for at ‟genopleve‟ 

situationer og interviews til analyserne og at kunne præsentere udvalgte lydklip. Disse 

vedlægges som bilag, for at give læseren mulighed for at høre empirien selv – for på 

denne måde bedre at kunne fornemme lydene i Natcaféen og på Herberget. Målingerne af 

lydens styrke har vi foretaget med tidsvægtede A-niveau-målinger i decibel (dB(A)). 

Lydmåleren var indstillet til at måle indenfor det frekvensområde, der opfattes bedst af 

det menneskelige øre, og vi brugte flere målinger af samme slags lydkilde over tid for at 

fastsætte dens styrke (Lund et al. 2007: 78). Metoden er den samme som anvendes ved 

målinger af støjniveau og interventioner overfor trafikstøj, vindmøllestøj mm. 4. 

Vi har kombineret målinger, optagelser og observationer i grafiske gengivelser af lydens 

udvikling over tid. Vi opfordrer læseren til at bruge både tekst, grafer og særligt de 

optagede lydstykker i ‟læsningen‟ af kortlægningerne. 

I forbindelse med vores feltarbejde skal det også nævnes at visse typer af lyd har større 

effekt på tilhøreren end andre. Der er lavet undersøgelser der viser, at menneskestemmer 

pga. de mange lag af forskellige data der ligger i stemmen: semantisk information, 

information om den talendes følelsestilstand og identitet, information om retning mm., er 

mere forstyrrende end andre lyde. Lydniveauers udsving betyder også noget for de 

auditive indtryks påvirkninger og effekter, og lydlandskaber med mange udsving er mere 

belastende og forstyrrende end stabile lydniveauer, selvom de er højere relativt (Lund et 

al. 2007: 78).  

 

Taktile indtryk 

Følesansen medierer hele kroppens påvirkning af atmosfæren, og derfor bliver huden af 

flere betragtet som vores ”…chief organ of touch…” (Miller 2005: 340; Pallasmaa 2005: 58). 

Vi kan aktivere følesansen, som regel med fingerspidserne, og bevidst undersøge ting og 

omgivelser. De taktile oplevelser af vores omgivelser (atmosfærer) foregår dog ofte som 

en mere eller mindre ubevidst proces, hvormed kroppens hud, muskler, organer og 

knogler fornemmer eller føler rummet eller atmosfærens konstituenter og bevægelserne i 

                                              

4 Vi har helt fravalgt at forsøge at analysere lydes frekvenser, der for lydforskere er en 

vigtig faktor ved et lydbillede (henv. – antropologi bogen). Vi har i stedet selv beskrevet 

lydene som dybe eller høje toner, når vi har fundet det relevant. 
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dem (Pallasmaa 2005: 67). Disse krops og hud –medierede oplevelser, finder selvsagt 

meget direkte vej til bevidstheden, hvis der er tale om ekstreme påvirkninger. Kottler 

beskriver, hvad, han mener, er de vigtigste taktile dimensioner i en atmosfære: 

”…softness, smoothness, temperature…” (Kottler 1979: 51), og Pallasmaa tilføjer til 

disse: tekstur, vægt og densitet (Pallasmaa 2005: 56). 

 

I vores kortlægninger af de tre atmosfærer har vi primært undersøgt og noteret vores egne 

taktile oplevelser. Vi har også i interviews spurgt ind til brugeres og beboeres taktile 

oplevelser af de forskellige atmosfærer. 

 

Temperaturen har en vigtig betydning i vores analyser; ikke i dens variationer, men i dens 

niveau og stabilitet, som vi har fanget med temperaturmålinger. Temperaturen indenfor 

stod i kontrast til vinteren udenfor, der var særligt kold under vores feltarbejde, og som er 

særligt nærværende for hjemløse mennesker. Som en indledende feltøvelse overnattede vi 

i et telt i 7 minusgrader (FN10 og billedmaterialet side 45f), og fik på den måde en taktil 

viden om den omkringliggende vinter. Mere om dette senere. 

 

Andre taktile sansninger af omgivelser har vi haft vanskeligere ved at fange gennem 

interviews og samtaler (jf. nedenfor), og vi har forsøgt at åbne for disse dimensioner ved 

selv at prøve materialiter af i natcaféen og herberget; vi har ligget på madrasserne, mærket 

entréen til Natcaféen med fuld vinterbeklædning osv. 

Vi har derimod ikke selv afprøvet de kropsligt/taktile dimensioner, der ofte var i spil i 

atmosfærerne gennem stærk beruselse eller abstinenser via enten alkohol, hash eller 

hårdere stoffer.  

 

Visuelle indtryk 

Mange af de teoretikere der beskæftiger sig med sanserne, tager udgangspunkt i (og 

afstand fra) hvad man kunne kalde den moderne vestlige verdens ‟okularcentrisme‟, når 

de argumenterer for en multisensorisk tilgang til forståelse af sanserne og deres betydning 

(Howes 2005; Howes 2005b: 322; Pink 2009: 12). De visuelle atmosfæriske dimensioner 

og dog langt fra ligegyldige af den grund. 
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Vi har fundet inspiration til vores arbejde med de visuelle sanseindtryk, hos den finske 

arkitekt Juhani Pallasmaa, der skelner mellem fokuserede synsindtryk og perifere synsindtryk. 

De fokuserede synsindtryk, har efter Pallasmaas mening en isolerende effekt, da de får det 

oplevende subjekt til at forholde sig til sin omverden som en tilskuer (Pallasmaa 2005: 13). 

I modsætning hertil fungerer det perifere synsfelt som omverdens-integrerende, og det er 

de visuelle indtryk der kommer ind igennem det perifere synsfelt der ubevidst forbinder 

os med atmosfæren eller rummet vi er i, og giver os en fornemmelse af dets karakter. 

I vores feltarbejde har vi kortlagt de visuelle indtryk ud fra to kategorier: Perspektiver og 

lysstyrke. Med fokusset på perspektiver har vi undersøgt hvordan rum, mennesker og 

materialitet både konstituerer forskellige mulige perspektiver (synsvinkler) på omverdenen 

og lukker af for andres perspektiver. Med fokusset på lysstyrke har vi undersøgt de 

perifere eller ubevidste påvirkninger som lys og farver har på opfattelsen af atmosfæren i 

de forskellige rum vi kortlægger. 

 

Kortlægningernes trin 1 præsenteres i fem afsnit – et om hver af de ovenstående 

atmosfæriske dimensioner. Beskrivelsen af sanseindtrykkene hver for sig er første trin af 

kortlægningen, og det andet analytiske trin hvor vi samler sanseindtrykkene gennemgår vi 

nedenfor. 

 

Olfaktoriske indtryk 

Det er en stor udfordring at forsøge at objektivisere lugte af mindst to grunde: 

1) Der findes ikke et egentligt sprog for lugte, der i stedet beskrives med henvisning til 

enten deres årsag (der lugtede af våd hund) eller reaktionen på dem (lugten var kvalmende 

etc.), eller ved at inddrage adjektiver fra helt andre sensoriske domæner (en skarp eller 

rund lugt etc.) (Moeran 2007: 156). 

2) Lugten er, blandt andet som følge heraf, i højere grad end andre sanser knyttet til 

personlige minder: ”(…)memory becomes extremely important as a means of aiding our 

recognition of smells. (…) while we can recognize thousands of different smells in our 

everyday lives, we cannot normally recall them independently of external stimulus.” 

(Moeran 2007: 156) 

 

Samtidig besidder lugte flere af de kvaliteter, vi teoretisk tilskriver atmosfæriske 

komponenter: Lugte er usynlige molekyler, der interagerer i kemiske reaktioner med 
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nerver i næsen, og lugtesansen virker uafhængigt af vores bevidsthed; vi bliver først 

opmærksomme på den, når den aktiveres af indtryk udefra. Dermed er det ofte lugte, der 

udgør den første sansning af genstande og får os til at rette eksempelvis blikket mod dem. 

Lugte anvendes derfor også strategisk til styring af forbrugeradfærd, ved udvikling af 

særlige dufte til særlige produkter, udluftning af særligt indeklemte forbrugsarealer osv. 

(Kottler 1973: 51). Endelig har lugte længe været associeret med kulturelt betingede 

markeringer af roller, status og i det hele taget menneskers bedømmelse af hinanden (ibid: 

155-157). 

Vores konkrete greb om lugte er at beskrive vores egne opfattelser af lugtene i de 

undersøgte atmosfærer i feltnoter; hvis muligt har vi gjort det med let genkendelige 

referencer for læserens associerede forståelse (jf. ovenfor om genkaldelse af lugtindtryk). 

Vi har også spurgt de hjemløse mennesker om deres olfaktoriske oplevelser, men den 

primære indsigt har her været, de ikke mente af at lugt spillede en vigtig rolle for dem (jf. 

nedenfor). 

 

Trin 2: Samlinger af de atmosfæriske data som sanseindtryk og stemninger 

Vi vil i trin 2 på baggrund af kortlægningerne fra trin 1 fremanalysere og beskrive 

atmosfærerne som helheder – som de sammenspil af sanseindtryk og som de stemninger 

de opleves som. Som vi har nævnt ovenfor, er en multisensorisk perception af 

omverdenen (atmosfæren) et teoretisk udgangspunkt for dette speciale, og de enkelte 

sanseindtryk vil altid vil være ”… knotted into the fibers of our multisensory existence.” 

(Howes 2005: 12). Vi vil derfor i trin 2 udvælge særlige efter vores mening vigtige 

sansesammenspil for at belyse atmosfærernes multisensorialitet. Derudover vil vi beskrive 

udvalgte stemninger i de to atmosfærer. 

I endnu højere grad end med de enkelte sanseindtryk, så er en objektiv 

stemningsbeskrivelse svær at lave. Vi forstår med Böhme in mente stemninger som quasi-

objektive, og vi trækker i stemningsbeskrivelserne primært på vores egne oplevelser, men 

også på interviews og på vores sansedata fra trin 1. 

 

Vi valgte i vores feltnoter at lægge vægt på beskrivelser af helhedsindtryk af rummets 

stemning som vi selv oplevede den (jf. nedenfor om interviews).  

Vores tilgang til atmosfærernes mulitsensorialitet og stemninger er, med opfordring fra 

Böhme, at opleve dem forlæns og forstå dem baglæns, forstået på den måde, at vi 
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registrerer og noterer særligt stemningsfulde situationer. Bagefter vil vi så prøve at 

dechifrere situationens delelementer af forskellige sanseindtryk og disses sammenspil 

foranalysere hvilke sanseindtryk, der er væsentlige for konstitueringen af en bestemt 

stemning (Böhme 1993: 125).  
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Analysestrategiske konstruktioner del 2: Atmosfærisk 
magt  

Vi spørger i anden del af opgavens problemformulering: 

 

Hvordan kan vi på baggrund af disse atmosfæriske kortlægninger belyse 
atmosfærisk magt og styring i de to atmosfærer? 

 

Det vil vi svare på ud fra en magtteoretisk konstruktion, som er en kombination af en 

Foucaultsk forståelse af magt og vores atmosfærefænomenologiske udgangspunkt. Mere 

præcist vil vi på baggrund af vores kortlægninger undersøge atmosfærisk styring i 

natcaféen og på herberget som governmentale magtprocesser, der handler om at 

tilrettelægge subjekters handlerum gennem atmosfærer. Dermed bliver 

styringsteknologierne atmosfæriske teknologier, der virker gennem design af rum eller 

tilrettelæggelser af stemnings og sanseindtryk. Vi vil i magtanalyserne lægge en stor del af 

vægten på den atmosfæriske styring som den udfolder sig i praksis, bl.a. ud fra de 

atmosfæriske kortlægninger, vi har præsenteret vores greb om ovenfor. 

 

Vi trækker i magtanalysen udover Michel Foucault, på Peter Sloterdijk, Gernot Böhme, 

Nigel Thrift, Elias Canetti og Christian Borch. Vi har på baggrund af vores 

problemformulering og hjemløsefeltets særlige karakteristika konstrueret en magtteoretisk 

hybrid, der kombinerer den governmentale magtforståelse med et fokus på atmosfærer, 

sanser, materialitet og rum, og vi vil i det følgende yderligere udfolde de teoretiske 

inspirationer og de mere specifikke analysegreb. 

 

Atmosfærisk design 

Vi abonnerer grundlæggende på en Foucaultsk forståelse af magt som produktiv, og mere 

specifikt på en governmental figur, hvor styring forstås som ledelse på afstand. Styring 

begribes som koblingen i mellem magtteknologier og selvteknologier, eller som Foucault 

skriver: ”A set of actions upon other actions.” (Foucault 2000: 220). Foucaults 

governmentale styringsfigur er, som et resultat af dens produktive og skabende modus, 

grundlæggende kontingent og uforudsigelig. Governmental magt udfolder og 
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transformerer sig i en oscillation i mellem det universelle og det partikulære, og den 

ændrer sig som et resultat af subjekters handlinger, der er betinget af bestemte handlerum 

(Ibid.: 224).  

Governmentalityfigurens kontingente væsen er i samklang med vores forståelse af 

atmosfærer som dynamiske og uforudsigelige. Vi vælger at begribe atmosfærisk styring 

som en spatialt og sensorisk orienteret udgave af Foucaults governmentale magtfigur, 

hvor magten virker på og gennem det styredes omverden, og derfor aldrig kan betinge 

subjekterne fuldstændigt5. Den vigtigste forskel på vores atmosfæriske magtanalyse og en 

traditionel governmental magtanalyse, er, at vi ikke tager udgangspunkt i sprog og 

diskurser, men i atmosfærer, og dermed også forstår de styrede subjekter atmosfærisk (jf. 

det atmosfæriske subjekt ovenfor). 

Man kan sige, at vi gennem atmosfærebegrebet ontologiserer en af Foucaults ‟blinde 

pletter‟: sanselige og levende rum (Thrift 2007: 56). Mere eksplicit følger vi Borchs (Borch 

2008: 566) opfordring til at lave atmosfæriske magtanalyser, der med udgangspunkt i en 

atmosfærisk (Sloterdijksk) forståelse af styring som en slags ‟air conditioning‟ inkluderer 

sanse og stemnings -indtryk. 

 

Vi forstår således subjekters handlerum, ikke som positioner hvorfra det er muligt at sige 

og forstå ét og ikke noget andet (Dahlager 2001: 95), men som handlerum, hvori det er 

muligt at være og leve som ét og ikke noget andet6 (Thrift 2008: 17). Ifølge Borch er 

Foucaults og Sloterdijks magtoptikker indstillet ens og fokuserer begge på at undersøge 

og kritisere de rationaler, der gennem diskurser eller atmosfærer tilrettelægger vores liv, og 

ikke på effekterne af sådanne (Borch 2008: 566). Vi ønsker i vores magtanalyse på 

mikroniveau både at undersøge intentionerne7 bag styringen og effekterne af den. Den 

første del, gennem hvad vi kalder atmosfærisk design8.  

                                              
5 Som vi kommer nærmere ind på nedenfor, er den atmosfæriske magt, vi undersøger, en hybridform, der 
også opererer gennem fx disciplinære og suveræne magtformer - magt er også ifølge Foucault selv, næsten, 
altid et blandingsprodukt (Foucault 2008: 107). 
6 Foucault var mere kompleks og nuanceret end vi her giver udtryk for, og han forstod og undersøgte 
bestemte ‟conditions of possibility‟ som netværk af både diskurser, teknologier, institutioner, rum og 
praksisser (Villadsen 2008: 177f).  
7 Vi forstår i forlængelse af Foucault magt som grundlæggende intentionel, men ikke som noget der kan 
føres tilbage til en afsender.  
8 Design er et flertydigt begreb(Ralph & Wand 2009: 106), men en bredt anvendt definition gør 
designbegrebet passende i vores perspektiv: 



Kandidatafhandling forår 2011 – ‟Hjemløses atmosfærer‟ af Thomas Brittain og Frederik Bøhling 
Cand.Soc. ‟Politisk Kommunikation og Ledelse‟, v. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

 

35 
 

Designbegrebet understreger både det intentionelle og formende, men peger også på, at 

ethvert design kræver et materiale og en omverden, hvori designet formes. 

 

Vi vil i vores magtanalyse både undersøge rationalerne og intentionerne bag det 

atmosfæriske design, og dets konkrete udfoldelse. Et af specialets drivkrafter ligger netop i 

ambitionen om at undersøge og forstå den konkrete atmosfæriske praksis, hvori 

magtprocesser udspilles. 

 

Atmosfærisk praksis 

På baggrund af vores observationer og kortlægninger af de to atmosfærer vil vi analysere, 

hvordan den atmosfæriske styring udfolder sig i praksis. På denne måde bliver vores 

magtblik bifokalt, og vi vil i analysen også forholde os til atmosfæriske indtryk og 

processer, der ikke nødvendigvis kan føres tilbage til en intentionel praksis (Borch 2005: 

23). Når vi i magtanalysen (og i det empiriske) lægger stor vægt på konkrete situationer og 

praksisser, er det både fordi, vi mener, at sådanne kortlægninger er frugtbare i sig selv (jf. 

ovenfor), men også fordi, det giver os en mulighed for at se på effekter og paradokser ved 

den delvis uforudsigelige atmosfæriske styring. 

 

Den analysestrategiske konstruktion af atmosfærisk magt skal gøre os i stand til at 

afdække uforudsigelige konsekvenser af styringen, forskellige styringsproblematikker, og 

hvordan begge er påvirket af atmosfæriske processer. Dette understøttes af, at vores 

multisensoriske empiriske greb åbner muligheden for at inddrage ellers oversete 

atmosfæriske dimensioners betydning for styringen i natcaféen og på herberget. 

Vi vil i det følgende uddybe den atmosfæriske magt og sammenhængen mellem design og 

praksis, som den finder anvendelse i specialets analyser. Vi redegør for de begreber vi 

sætter i spil i analysen; Sloterdijks skummetafor og immuniseringsstrategifigur, Canettis 

forståelse af en slags suveræn magtform billedliggjort som grebet eller kloen, en forståelse af 

atmosfærisk modmagt, og Böhmes forståelse af en specifik atmosfærisk magt forstået som 

stemninger.  

                                                                                                                                             
“(noun) a specification of an object, manifested by an agent, intended to accomplish goals, in a particular environment, 
using a set of primitive components, satisfying a set of requirements, subject to constraints;(verb, transitive) to create a 
design, in an environment (where the designer operates)” (original kursivering, Ralph & Wand 2009: 109) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Object_%28philosophy%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Agency_%28philosophy%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Goal
http://en.wikipedia.org/wiki/Environment_%28systems%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Requirement
http://en.wikipedia.org/wiki/Environment_%28systems%29
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Skum 

Vi vælger at anlægge et blik på natcaféen og herberget som atmosfærisk skum, som 

Sloterdijk mener, er karakteristisk for urbane landskaber og boligbyggeri som 

lejlighedskomplekser (Sloterdijk 2005: 236). Det vil sige som en struktur, der består af 

flere mennesker med hver deres mikrosfæriske omverden, eller hver deres bobbel 

omkring sig.  

Når der er mange mennesker på et lille areal, støder atmosfæriske omverdener (bobler) 

sammen og danner en skumformation hvor de enkelte bobler ligger over, under og ved 

siden af hinanden, og som hinandens omverdener konditionerer hinanden (Sloterdijk 

2007: 10). Et gensidigt forhold til hinanden mellem boblerne i skummets, der udgør 

”…reciprokke isolationer, adskillelser og immuniseringer.” (Ibid.: 7); boblerne i skummet 

er både adskilte og sammenklæbede; isolerede og forbundne. 

Skumformationer er altså en slags multi-ko-isolerede boblefællesskaber, der konditionerer 

hinanden gennem indirekte påvirkninger af hinandens omverdener(Ibid.: 5). Denne 

påvirkning og kommunikation foregår som efterligninger af måder at være i - og 

opretholde - sin bobles beskyttende hinde til atmosfæren (Ibid.: 11). Dette imitative 

paradigme for ‟kommunikationen‟ i mellem boblerne, udvikler Sloterdijk med Gabriel 

Tarde som teoretisk inspiration. Vi kommer i analysen til at undersøge hvordan både 

immuniseringsstrategier og andre atmosfæriske handlinger (stemninger) kan siges at 

sprede sig i skummet, efter en Tardeansk suggestions og imitations figur. 

 

Som et resultat af boblernes gensidighed og gennemsigtighed er den atmosfæriske figurs 

mindsteenhed en tosomhed, eller som Sloterdijk kalder det en dyade, et atmosfærisk par 

som livmoderen og fosteret er urbilledet på (Sloterdijk 2009). Vi vil i analysen vende 

tilbage til en slags atmosfærisk habitus, som Sloterdijk (2009) mener, er påvirket af vores 

prenatale ophold i vores mødres livmødre. En habitus der betyder at subjekter ”… always 

take with them into each new space the memory of a different space they previously were 

in.” (Sloterdijk 2009).  

  

Skumbilledet konnoterer samtidig en levende og dynamisk struktur, der både kan boble 

op og brase sammen, og skummets skrøbelighed er bl.a. afhængig af densiteten, hvilket er 
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et udtryk for mængden af bobler i forhold til areal (Sloterdijk 2008a: 48). Sloterdijk er i 

forlængelse af dette ambivalent med hensyn til, hvorvidt skumformationer overhovedet 

kan styres atmosfærisk, sådan som vi fremfører det her (Borch 2008: 565). Det hænger 

både sammen med den atmosfæriske magts virkemåde via luft og dermed på afstand, og 

med den vitalisme og uforudsigelighed som driver skummets bobler til at udvide sig på 

forskellige måder (Ibid.: 565). I forlængelse af vores atmosfærebegreb (jf. ovenfor) er den 

atmosfæriske styring ikke kun luftigt, men også sanselig og kropslig, og kan dermed siges 

at resultere i en ret direkte (intravenøs) påvirkning af skummet bobler. 

Vi vælger at lade spørgsmålet om skummets ‟styrbarhed‟ være endnu en teoretisk drivkraft 

for vores tilgang til atmosfærisk magt i praksis. 

 

Immuniseringsstrategier 

Sloterdijk udfolder i sin atmosfæreteori en tese om, at det er et menneskeligt grundvilkår 

at søge immunisering mod atmosfæriske trusler som han skriver: ”…men are condemned 

to look after the space in which they live and ensure the breathability and livability of their 

environment.” (Sloterdijk 2005: 230). Mennesker skaber altså livgivende bobler omkring 

sig, der både beskytter i mod konkrete og håndgribelige farer som kulde og regn og mod 

mere metafysiske påvirkninger som utryghed eller mediepropaganda (Borch 2008: 553). 

Sloterdijk beskriver i forlængelse af dette det moderne menneske som en atmosfærisk 

kurator, der arbejder med at indrette og arrangere de rum de befinder sig (Sloterdijk 2005: 

230). Vi tager denne kuratorfigur op i analysen, men vægter mere de rumarrangerende og 

bobleopretholdende konnotationer af ordet end de æstetiske eller 

installationskunstneriske. 

Mens immuniseringen som sådan ontologiseres, som udtryk for en vital impuls og 

selvopretholdelsesdrift, så er graden af strategi bag denne immunisering mulig at diskutere. 

En atmosfærisk magt, der virker gennem boblers ‟egne strategier‟ for selvopretholdelse, er 

en pendant til den selvledelse, der er det magtteoretiske bidrag fra Foucault man oftest ser 

anvent. Atmosfærisk magt kan tage selvledelsens figur, ved at en bobbel opretholder sig 

selv på en særlig måde. Men atmosfærisk magt i konkrete mikrosfærer kan også placeres 

andre steder langs det kontinuum fra meget til mindre regulering, der er udtryk for den 

governmentale magtforms grundlæggende økonomiske rationalitet (Foucault 2008: 102). 



Kandidatafhandling forår 2011 – ‟Hjemløses atmosfærer‟ af Thomas Brittain og Frederik Bøhling 
Cand.Soc. ‟Politisk Kommunikation og Ledelse‟, v. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

 

38 
 

Hjemløseområdet er særligt interessant i den forbindelse, da en del af hjemløshedens 

årsag placeres i en manglende evne til at bo på egen hånd; til at lede sig selv atmosfærisk. 

 

Vi trækker i magtanalyserne på immuniseringsfiguren, som vi sætter i spil i forhold til den 

beskyttelse som natcaféen og herberget udgør som en spatial immunisering (Borch 2008: 

558), og i forhold til de enkelte boblers immuniseringer i mod rummenes indre 

atmosfæriske påvirkninger og udvekslingerne boblerne i mellem. Derudover inddrager vi i 

analyserne af den atmosfæriske magt i Natcaféen og på Herberget Sloterdijks idé om et 

atmosfæreetisk princip. Sloterdijk skriver hvordan ”…the relationships of citizens are 

those of mutual poisoning” (Sloterdijk 2005: 230), og han advokerer i forlængelse af dette 

for en atmosfærisk etik, der tilregner mennesker de negative konsekvenser af 

immuniseringsstrategier og andre ‟atmosfæreforurenende‟ handlinger (Sloterdijk 2007: 30). 

Magten kan nogle gang tage form som en mere håndgribelig og direkte magthandling. 

 

Grebet 

Vi vælger at supplere vores atmosfæriske magtforståelse, med nogle af den bulgarskfødte 

forfatter Elias Canettis tanker om magt. Det kan virke som et usædvanligt valg, men 

Canetti glider fint ind i vores overordnede teoretiske ramme; han er både fænomenologisk 

orienteret med fokus konkrete fænomener og på sanserne, han advokerer for et opgør 

med forestillinger om mennesker som isolerede og rationelle enheder, og han kan siges at 

være inspirationskilde til Sloterdijks immuniseringsstrategifigur (Paulsen 2005: 68ff; Borch 

2008: 556). 

Med Canetti udvikler vi vores magtgreb, så det kan beskrive magtformer af mere taktil og 

absolut karakter end de atmosfæriske påvirkninger af subjekter og deres handlerum, vi har 

beskrevet ovenfor. Canetti beskriver menneskers grundlæggende frygt for berøringen af det 

ukendte, og han forklarer menneskers rum- og afstandsskabende handlinger, som 

resultatet af denne frygt (Canetti 1996: 11). 

 

For Canetti er gribeakten, symboliseret ved hånden formet som klo, krystalliseringen af en 

uindskrænket og urmenneskelig magthandling, der som et historisk aflejret sanseligt og 

taktilt vilkår ligger dybt i både mennesker og dyr (Paulsen 2005: 69). Grebet er et billede på 

en magtform, som, når den træder i kraft, gør det med en fuldstændighed og styrke, der, 
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som et bytte i rovdyrets klo, gør modstand overflødig (Canetti 1996: 273). Frygten for 

kloen og dødsangsten er større om natten fordi man ikke kan se det der griber efter en: ”… 

i mørke kan rædslen over en uventet berøring stige til det paniske. End ikke tøjet yder sikkerhed nok; hvor 

nemt kan det ikke flænges, hvor nemt er det ikke at trænge ind til den angrebnes nøgne, glatte forsvarsløse 

kød.” (Canetti 1996: 11). 

Måske pga. grebets omnipotents, der hænger sammen med gribeaktens funktion som 

forspil til en mere absolut handling; der fører det grebede fra hånden til munden og fra 

munden til maven, virker denne magtform også strukturerende gennem sin potentialitet 

(Canetti 1996: 270). Det vil sige, at (døds)angsten for at blive grebet virker som et 

almenmenneskeligt imperativ, der får os til at beskytte vores skrøbelige kroppe mod den 

dræbende klo, og som dermed genererer ”den regelmæssige afstand, mennesker skaber om sig til 

alle sider.” (Canetti: 274)9.  

Canettis magtforståelse er ekstremt fysisk og kropslig, og i analyserne af den atmosfæriske 

magt i Natcaféen og på Herberget vil vi trække på flere af de Canettiske magtdimensioner; 

både berøringsfrygten, gribemagtens konkrete manifestationer (udsmidning), og den 

handlestrukturerende effekt som frygten for at blive grebet har på beboerne. 

 

Atmosfærisk modmagt 

Vi vil i analysen undersøge beboernes forskellige immuniseringsstrategier i praksis, men 

den atmosfæriske konditionering i natcaféen og på herberget lykkes ikke altid og hele 

tiden, og vi vil i analysen også komme ind på, hvordan nogle beboere kan siges at udøve 

eller repræsentere en slags atmosfærisk modmagt. 

Denne modmagt er et udtryk for bobler og skums ‟morfologiske anarkisme‟ (Borch 2008: 

565), men vi begriber modmagt, både i overensstemmelse med vores atmosfæriske 

teorier, og med vores Foucaultske magtforståelse (Foucault 2000: 220) som handlinger, 

der transformerer magtens modus. En sådan transformerende modmagtsmulighed kan siges at 

være indbygget (ontologisk) i disse magtformer som en nødvendig konsekvens af deres 

indirekte (og produktive) virkemåder. 

                                              
9 Det er heri, vi kan se parallelen til Sloterdijks immuniseringstanke, der som Borch skriver (Borch 2008: 
556), primært konciperes som forsøg på at holde farlige og dødelige atmosfæriske trusler som fx gasgifte 
på afstand 
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I vores tilfælde vil vi forstå modmagt som handlinger, der specifikt ændrer atmosfæren i 

forhold til den intenderede styring af den, hvilket bl.a. kan komme til udtryk som en 

ændret stemning. Vi vender os nu som en sidste uddybning af specialets forståelse af 

atmosfærisk magt mod stemninger som magt. 

 

Stemningers udbredelse i skum  

Med inddragelsen af Böhme tager vi en magtforståelse i brug, der i udgangspunktet også 

interesserer sig for motiver og intentioner i atmosfærisk design, men som samtidig er 

orienteret i mod den atmosfæriske magts konkrete, sanselige virkemidler (Böhme 1995: 35 

ff). Som en del af hans projekt med at kortlægge og kritisere kapitalismens 

(atmosfære)æstetiske værktøjer, beskriver Böhme hvordan tilrettelæggelsen af bestemte 

atmosfærer kan forstås som atmosfærisk magt:  

 
”Diese Macht bedient sich weder physischer Gewalt noch befehlender Rede. Sie 

greift bei der Befindlichkeit des Menschen an, sie wirkt aufs Gemüt, sie manipuliert 

die Stimmung, sie evoziert die Emotionen. Diese Macht tritt nicht als solche auf, 

sie greift an beim Unbewussten.” 

(Böhme 1995: 39) 

 

Böhme beskriver her, hvordan atmosfærisk magt opererer på et ubevidst plan, der 

gennem atmosfæriske stemninger stimulerer sanserne og vækker bestemte følelser. Hvor 

den atmosfæriske styring på immuniseringsniveauet handler om bestemte beskyttelser, så 

handler styringen i et stemningsperspektiv om, hvordan stemningen i et rum kan stemme 

subjekter på en bestemt måde10. 

 

Vi kalder som sagt til et fokus på konkrete og fysiske mikrosfærer, og vi vil i analyserne 

komme ind på, hvordan der arbejdes med at designe bestemte stemninger, men også 

hvordan stemninger i praksis kan opstå spontant i natcaféen og på herberget. 

                                              
10 Magtperspektiverne er her åbenlyse, og design af stemninger bruges indenfor oplevelsesøkonomien 
(henv. Bjørn) og i det hele taget til at fremme forbrugeres lyst til at forbruge særlige steder og særlige varer 
(mange eksempler – to henv.). Politiske kampagner og propaganda har ligeledes været funderet på følelser 
og stemninger – en magt, der er blevet mere og mere afmaterialiseret i bevægelsen fra plakater til 
hjemmesider og fra massers fysiske forsamlinger til internetfora (revolutionary identities…). 
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Vi kobler stemninger med vores skumteoretiske ramme. Vi vil således demonstrere 

hvordan ikke kun immuniseringsstrategier, men også stemninger, kan transmitteres i 

mellem de forskellige bobler i skummet (Borch 2008: 561), og hvordan ‟bobler‟ i 

natcaféen og på herberget kan siges at beskytte i mod både neutrale atmosfæriske forhold 

og mere affektive påvirkninger som stemninger. 

 

Opsummering og operationalisering af atmosfærisk magt 

Magtblikket kan overordnet siges at være et, der understreger magtens intentioner og 

design som uløseligt forbundet med praksis. Det er blandt andet denne forbindelse, vi på 

baggrund af vores atmosfæriske kortlægninger ønsker at belyse i specialets analyser. Vi har 

valgt at operationalisere magtforståelsen i analyser, der fokuserer på først det 

atmosfæriske design og siden den atmosfæriske praksis, for til sidst at diskutere de 

fremanalyserede sammenhænge mellem dem. 

Nedenfor præsenterer vi dette analytiske greb i detaljer. 

 

Atmosfærisk design 

I analysen af  det atmosfæriske design er det formålet at fremskrive:  

 

1) Personalets (og Kirkens Korshærs) intentioner med de to tilbuds funktioner, hvilket også 

kan forstås som den atmosfæriske styrings rationaler. 

 

2) De atmosfæriske styringsteknologier, der er midlerne til at opfylde de intenderede mål. Vi 

forstår styringsteknologierne som atmosfæremedierede procedurer til at formgive 

subjekters atmosfæriske handlerum. 

 

Vi er i denne del af analysen på udkig efter intentionelle og delvis bevidstgjorte 

teknologier, men også de uintenderede atmosfæriske præmisser, som magten virker 

indenfor. 

Atmosfærisk design kan i denne optik komme til udtryk som både atmosfæriske 

justeringer, der gennemtrænger og stemmer boblernes indre, og som et atmosfærisk tryk, 
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der, som kloens hulning, tilskynder opretholdelsen af en beskyttende cellevæg mod det 

ydre. 

Vi bygger analysen på et empirisk grundlag, hvor vi supplerer de præsenterede 

kortlægninger med flere observationer og interviews, og på skriftligt materiale fra Kirkens 

Korshær. 

 

Det atmosfæriske design opsummerer vi på baggrund af ovenstående som en ideel 

skumformation og en ideel bobbelkurator; et skumteoretisk billede på resultatet af en 

gnidningsløs atmosfærisk styring, som vi efterfølgende sætter overfor skummet og 

kuratoren i praksis. 

Skummet som analytisk greb gør det muligt for os både at understrege de 

påvirkningsmuligheder og adskillelser (membranernes konstitution og gennemsigtighed), 

og den dynamik/stabilitet (boblernes og skummets bevægelser/stilstand), som det 

atmosfæriske design kan siges at sigte mod. 

Kuratorfiguren understreger en vigtig del af vores forståelse af atmosfærisk magt; hvordan 

designet også promoverer et særligt atmosfærisk subjekt, med bestemte strategier for 

bobleopretholdelse. 

 

Atmosfærisk styring i praksis 

I den anden del af magtanalysen vil vi vende os mod den atmosfæriske styring i praksis. 

Her vil vi, bl.a. på baggrund af vores feltarbejde og kortlægningerne af atmosfærerne, 

analysere hvad der sker, når der i konkrete situationer bliver styret gennem atmosfærer. 

Som nævnt er atmosfærisk styring uforudsigelig, og nogle gange virker den efter hensigten 

og andre gange gør den ikke. 

 

Skummet 

Vi beskriver i denne del af analysen to dynamiske skumformationer; der i natcaféen folder 

sig ud i en overordnet atmosfærisk ramme, og som på herberget er en struktur af mere 

eller mindre sammenhængende mikrosfærer. 

Disse formationer forstår vi som i konstant dynamik i mellem den overordnede 

atmosfære (i natcaféen) og boblerne i skummet, og dermed i mellem brugere, beboere, 



Kandidatafhandling forår 2011 – ‟Hjemløses atmosfærer‟ af Thomas Brittain og Frederik Bøhling 
Cand.Soc. ‟Politisk Kommunikation og Ledelse‟, v. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

 

43 
 

personale, studerende, hundes ekstaser; og de sanse- og stemningsindtryk, der genereres, 

også af styringsforsøgene. 

 

Det atmosfæriske subjekt 

Vi ønsker her at beskrive, hvad der sker når designet manifesterer sig, og hvad der sker 

med skummet og med brugere og beboere i boblerne, både som resultat af styringen og 

som resultat af andre atmosfæriske påvirkninger eller egentlige modmagtsforsøg. Vi vil 

derfor bringe vores empiriske materiale fra observationer og feltarbejde i spil igen, og vi 

trækker både på enkeltdele af kortlægningerne og de opsummerede resultater. 

Det skal nævnes, at kortlægningerne ikke er gennemført med denne styringsanalyse in 

mente, og dermed også indfanger atmosfæriske dimensioner, der ikke umiddelbart spiller 

en rolle i et styringsperspektiv. Kortlægninger inddrager et bredere spektrum af de 

atmosfæriske påvirkninger og potentielt også sanse og stemningsindtryk, vi med andre 

analytiske greb måske ville have overset. Med vores atmosfærefænomenologiske 

konstruktion af et semibevidst og multisensorisk oplevende subjekt, kan alle sanse og 

stemnings indtryk siges potentielt at spille en rolle for brugere og beboere og deres 

handlinger i praksis. Det er da også denne subjektforståelse, der er det 

videnskabsteoretiske udgangspunkt for forståelsen af den atmosfæriske styring i begge 

analysedele. Vi parrer dog denne subjektforståelse med Sloterdijks fokus på subjekteres 

mikrosfæriske omverdener (bobler). 

 

I analysen af atmosfærisk styring i praksis, får vi mulighed for i detaljen at undersøge 

hvilke, måske oversete, atmosfæriske påvirkninger der spiller en rolle for brugere og 

beboere i natcaféen og på herberget. 

 

Stemninger 

Ved at lægge en skumlig skabelon på empirien, anlægger vi et blik, hvor vi også kan 

iagttage sociale og imitative processer i mellem brugere og beboere (Sloterdijk 2007: 20). 

Mere specifikt ønsker vi at parre stemninger med vores atmosfæriske skumgreb, for at 

undersøge stemninger og sansers udbredelse i mellem boblerne i de to skumformationer 

(Borch 2008: 566). Vi vil undersøge i hvor høj grad, og hvordan de i kortlægningerne 
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udfoldede stemninger spiller en rolle for den atmosfæriske styring af skumformationerne 

og af skumformationernes bobbelkuratorer. 

 

Delkonklusioner om den atmosfæriske magt i Natcaféen og på Herberget 

Vi svarer på problemformuleringen ved i slutningen af hver af de to analyser af 

atmosfærisk magt at belyse sammenhængene mellem de atmosfæriske styringsforsøg og 

deres manifestation i praksis. Vi udleder på baggrund af analysen eventuelle 

styringsparadokser i de to atmosfærer, og vi understreger de atmosfæriske komponenters 

betydning i den sammenhæng. 

Specialet tager udgangspunkt i Hjemløsestrategiens forestillede sammenhæng mellem 

hjemløses rum og muligheder, og vi sætter analysens indsigter i spil i forhold til dette i en 

perspektiverende diskussion, der findes under specialets endelige konklusion. 
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Empirisk proces og anvendte metoder 

Vi er gået til det empiriske arbejde med et ønske om at indsamle viden og data om 

hjemløses liv i to af de atmosfærer, der omgiver dem om natten.  

Vi vil i dette afsnit redegøre for vores empiriske proces, og for de metoder vi har brugt 

for at generere de atmosfæriske data. Afsnittet falder overordnet i to dele: 

 

Første del beskriver empiriindsamlingens indledende fase, og de overordnede rammer og 

forhold, som den har foldet sig ud indenfor. Formålet er at tydeliggøre den empiriske 

proces, vi har været igennem inden de to udvalgte cases kunne danne rammen om vores 

egentlige feltarbejde. 

 

I anden del redegør vi for de metodiske overvejelser og de konkrete greb vi har benyttet os 

af under feltarbejdet i Natcaféen og på Herberget. De metodiske valg udspringer både af 

analysestrategien og af de praktiske omstændigheder, som vi nedenfor kommer ind på. 

Ganske som vores teoretiske blik, så er den konkrete empiriske metode også styrende for 

hvilken slags viden, vi kan producere. Vi berører til sidst også de særlige etiske 

problemstillinger, vi blev stillet overfor, og vores valg i den forbindelse. 

 

Den indledende empiriske proces 

Vi blev fra starten bekræftet i, at vores udvælgelse af de konkrete cases også var betinget 

af, hvad der overhovedet var muligt at få lov til at gennemføre. Vores tilgang til det 

empiriske arbejde var derfor både ydmyg og åben, og den empirigenererende proces 

havde en længere indledende fase, som i sig selv bidrog med viden og indsigt i den 

hjemløses liv. En oversigt over det samlede empiriske arbejde findes i Bilag 14. 

Vi har indledt arbejdet med samtaler med professionelle på området, og på mindre 

feltbesøg på ‟Poverty Walks‟ og med ‟Den Mobile Café‟11 kom vi i kontakt med 

nuværende og tidligere hjemløse. Der var to formål med denne indledende del af arbejdet: 

1) At opnå den nødvendige viden til at udvælge relevante konkrete atmosfærer til videre 

                                              
11 Poverty Walks er guidede ture i forskellige bydele i København, hvor tidligere hjemløse fortæller om 
deres liv på gaden, Den Mobile Café er et dagligt tilbud på hjul om et gratis måltid mad og evt. noget tøj, 
begge initiativer er forankret i Projekt Udenfor, som er en privat og fond -finansieret hjemløseorganisation 
i København. 
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detaljerede kortlægninger og analyser, 2) at få kontakt til hjemløse, der havde lyst til (og 

mulighed for), at dele deres hverdag og nat med os. 

 

Vi har samtidig med vores fokusering på hjemløse menneskers liv i nattetimerne om 

vinteren valgt et empirisk felt, der ikke har været nemt tilgængeligt. Heri ser vi også en del 

af opgavens berettigelse og relevans (jf. problemfelt). Livet på gaden er særligt uvejsomt om 

vinteren, og vi blev af flere direkte frarådet at forsøge at overnatte på gaden12. 

Kommunens og de frivillige organisationers medarbejdere får mange henvendelser fra 

studerende og journalister, ‟der gerne vil tale med en hjemløs‟, og de værner om deres 

brugere og beboere. Vi havde mange møder, som ikke bar frugt, inden vi fik lov til at 

komme lidt tættere på de hjemløse og de atmosfærer, de opholder sig i. 

 

Vinternatten ’på gaden’ – i et telt i Sydhavnen 

Som en del af det indledende empiriske arbejde fik vi kontakt til Kenneth, der bor på 

gaden, og som indvilligede i at have os to studerende boende et døgn. Vi fik lov til at låne 

det telt, han har boet i flere år, og vi foretog her vores første egentlige atmosfæriske 

kortlægning under et feltophold fra kl. 15 til næste dag kl. 11. Vi fik samtidig adgang til et 

interview med Kenneth – en af gadens eksperter og en tidligere brugere af Natcaféen. 

‟Teltet‟ har ikke fundet plads i specialets endelige analyse, men udgør et vigtig metodisk 

element alligevel. Vi brugte opholdet til at afprøve nogle af vores sansemålingsmetoder og 

arbejdet med feltnoter, og vi fik en tæt viden om de atmosfæriske betingelser, der følger 

med at sove udenfor i 7 graders frost. I analysen henviser vi til feltarbejdet, når vi omtaler 

atmosfæriske og sanselige konsekvenser af at overnatte udenfor en vinternat. 

 

De to udvalgte cases 

Det indledende feltarbejde gjorde det tydeligt, at livet som hjemløs om vinteren for langt 

de fleste består af en konstant vandring mellem forskellige tilbud. Her står herberger og 

natcaféer som de mest almindelige løsninger på nattens problem – hvor de fleste andre 

indendørs opholdssteder lukker. Vi målrettede derefter vores indledende arbejde til 

                                              
12 For vores egen sikkerheds skyld 
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natcaféer og herberger, og vi fik tilladelse og hjælp til at udføre vores feltarbejde på 

Kirkens Korshærs tilbud i Hillerødgade, hvor der findes begge dele. 

 

De to udvalgte cases benævner vi med stort forbogstav, Natcaféen og Herberget, i resten 

af specialet, for at understrege vores skarpt afgrænsede fokus op netop disse to 

atmosfærer. Spørgsmålet om det mikroorienterede speciales relevans melder sig. Der er 

forskellige beliggenheder, regler, åbningstider, indretninger af rum osv., og vi blev 

præsenteret for andre atmosfærer og andre brugere, end hvis vi havde foretaget 

feltarbejdet andre steder.  

En case behøver dog ikke at være repræsentativ for det samlede (hjemløse)område for at 

kunne læses som et relevant analyseobjekt. Natcaféen og Herberget er i stedet relevante i 

kraft af de atmosfæriske forhold og dynamikker vi præsenterer, og som kan genfindes i 

andre rum og være relevante udenfor den afgrænsede case (Stax 2005: 15ff). 

Vi præsenterer med andre ord indsigter i hvordan to mikrosfærer udfolder sig og 

konditionerer hjemløse menneskers liv, når man anskuer det med et atmosfæreteoretisk 

blik for sanser og stemninger. Hvorvidt og hvordan disse indsigter kan anvendes i andre 

kontekster er op til læserne, og vi giver vores bud i opgavens perspektivering. 
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Anvendte empiriske metoder: Feltarbejde i en natcafé og 
på et herberg 

Vi vil i det følgende tydeliggøre de analysestrategiske (og etiske) overvejelser, der ligger 

bag vores valg og brug af konkrete metoder. 

 

Lange feltophold med sanseregistreringer 

Den vigtigste metode til at indsamle 

atmosfæriske data har i denne sammenhæng 

været at opholde os i de rum og atmosfærer, vi 

har ønsket at kortlægge i længere tid af gangen - 

både som observerende og oplevende deltagere i 

hele nætter ad gangen.  

 

Det har betydet tre ting: 

1) Vi har haft mulighed for løbende at lave nogle 

objektive målinger og registreringer af sanseindtryk, 

2) vi har igennem vores egen oplevelser og erfaringer fået en grundviden, som vi har 

brugt i senere interviews og samtaler og 

3) vi har på vores egen krop mærket atmosfæren en hel nat i det pågældende rum, og ladet 

dette indgå i vores feltnoter. 

 

Med vores sanseorienterede kortlægninger for øje har vi på feltopholdende forsøgt at 

forholde os til atmosfærerne ikke bare som observerende iagttagere, men som 

multisansende oplevere. Vi har således også lugtet til, følt på, og hørt efter atmosfærernes 

forskellige sansedimensioner både for at registrere disse og for at tilpasse vores kropslige 

tilstedeværelser for bedre at kunne ”…participate in their worlds, on the terms of their 

embodied understandings.” (Pink 2009: 72). Feltopholdende har således været fokuserede 

på at registrere alle sanseindtryk og stemningsindtryk for at kunne sætte dem i spil i vores 

kortlægninger. Vi har kort behandlet vores greb om de enkelte sanser under 

operationaliseringen af atmosfærebegrebet.   

Figur 3 Feltarbejde på Herberget 
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På feltarbejdet har vi med vores sanseorienterede undersøgelser fokuseret på 

atmosfærernes sanseindtryk igennem en  ”reflexive use of the senses” (Pink 2009: 50). 

Derfor har vi i vores ambition om at kortlægge de to atmosfærer åbnet vores sanseregistre 

og har specifikt været på udkig efter alle de forskellige atmosfæriske indtryk, også 

dimensioner som måske ikke har spillet en rolle for brugerne og beboerne. 

Samtidig er vores feltophold trods alt sporadiske besøg i atmosfærer, som brugerne og 

beboerne er vant til at opholde sig i, og som de kan siges at have vænnet sig til. Vi lander 

på feltopholdende således i nogle atmosfæriske rammer, der er nye for os, og som derfor 

med baggrundslyde og lugte præger os stærkere end beboere og brugere der har vænnet 

sig til atmosfærerne (Pink 2009: 67). 

 

Vi har indsamlet data fra 6 hele nætter på denne måde; tre nætter i natcaféen (med adgang 

til herberget), to nætter på et beboerværelse på et herberg og en nat udenfor i Kenneths 

telt i Sydhavnen. Derudover har vi haft nogle kortere nattebesøg, og samlet set har 71 ud 

af vores 122 timer, vi har brugt på empirisk arbejde, været nattetimer13(oversigt over det 

empiriske arbejde findes i bilag 12).  

 

Deltagerobservation og vores forskellige roller og påvirkninger 

Valget af en sanseantropologisk tilgang til at kortlægge atmosfærer skal ses som et 

analysestrategisk valg i den forstand, at vi tillægger atmosfærer (og dermed sanse og 

stemnings indtryk) betydning for en forståelse af menneskers handlinger, sociale relationer 

og deres muligheder, også i et magtperspektiv. Men vores atmosfærefænomenologiske 

teorikonstruktion virker også autologisk på de metodiske valg, og ”(I)t is equally important for 

ethnographers to acknowledge their own emplacement as individuals in and as part of specific research 

contexts.” (Pink 2009: 25). Når vi tillægger sanser og atmosfærer så stor betydning, så er vi 

nødt til også at forholde os til fx den måde vi selv er med til at skabe de rum og 

sansepåvirkninger vi undersøger. Vi var observatører af atmosfærer, vi selv var med til at 

udgøre igennem vores ekstaser og igennem vores fysiske tilstedeværelse der producerede 

lugte, lyde, varme og optaget plads. 

                                              
13 Vi var stort set altid begge tilstede samtidig – samlet er der tale om 212 mandetimer på empirisk arbejde 
– heraf er de131 nattetimer. 
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Både disse konkrete manipulationer af de atmosfæriske indtryk skal nævnes, men vi havde 

også betydning for de atmosfæriske og sociale processer i Natcaféen og på Herberget. 

Vores grad af aktiv deltagelse og påvirkning varierede i de forskellige kontekster afhængig 

af vores rolle i situationen. Vi var særligt i starten fremmede ansigter, hvilket var mere 

almindeligt for brugerne i Natcaféen end oppe på Herberget, der var for faste beboere. I 

forhold til vores påvirkning af feltet, er det vigtigt, at vi både i Natcaféen og på Herberget 

var udstyret med en synlig medarbejder-radio (og overfaldsalarm) og nøgler til de 

forskellige døre. Dette betød, at hvis ikke andet blev sagt, så troede brugere og beboere, at 

vi var (nye) medarbejdere. Efterhånden blev vores egentlige ærinde kendt, og vores 

påvirkning af atmosfæren i rummet har været forskellig, alt efter om vi er blevet opfattet 

som studenter eller ansatte: Som ansatte blev vi opsøgt af brugere/beboere med spørgsmål 

om praktiske ting, samtidig med at øl og cigaretter blev gemt væk, når vi kom ind i et rum, 

hvor de var forbudt; som studerende var nogle brugere meget åbne og andre mere lukkede 

overfor os, men øl og smøgerne kom altid frem igen, når de virkede trygge ved os. 

Vi var en langt mere tydelig atmosfærisk påvirkning på Herberget end i Natcaféen. Det er 

i sig selv en analytisk pointe, da de atmosfæriske forhold i Natcaféen – dæmpet belysning 

og mange mennesker samlet – gjorde en anonym tilstedeværelse nemmere. Omvendt var 

det umuligt at gå i ét med tapetet på herberget, hvor vi ofte var i centrum af 

begivenhederne og samtalerne. Vi vender tilbage til begge dele i analyserne, hvor vores 

tilstedeværelser var med til at afdække og fremprovokere sensoriske og stemningsmæssige 

dynamikker i de to atmosfærer. 

 

Interviews og samtaler 

Som en del af opgavens empiriske arbejde, har vi anvendt interviews med brugere, 

beboere og professionelle til at opnå en forståelse af andres oplevelser af rummene, med 

det formål at åbne for detaljer og vinkler, som vi ikke selv har mulighed for at sanse eller 

måle. Vi stod over for forskellige konkrete muligheder for at opnå en sådan viden, og vi 

valgte tre forskellige tilgange; det semistrukturede interview, fotoetnografiske forløb og 

spontane samtaler under feltarbejdet. 

Semistrukturerede interviews 

Vi arrangerede møder med interesserede informanter for at optage et interview, hvor vi 

med en interviewguide i hånden ville forsøge at styre samtalen (så lidt som muligt) 
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omkring vores fokusomåder. Det var ikke nemt at få etableret sådanne almindelige 

ordnede forhold omkring interviewsitutationerne (jf. nedenfor). Idealet med denne 

metode er at holde styringen på et minimum, for dermed at åbne for informantens egne 

idéer og struktureringer af fortællinger, hvormed ny og mere detaljeret viden om 

informantens livsverden kan opnås (Kvale 1997: 129). Vi henviser i opgaven til optagelser 

fra fire semistrukturerede interviews; et med Kenneth, hvis telt vi lånte for en nat, ét med 

en beboer fra Herberget, og to med ledere fra henholdsvis Natcaféen og Herberget. 

I vores tilfælde ønskede vi samtaler omkring sanseindtryk og stemningsfyldte situationer, 

men vi risikerede dermed også at udelukke en forståelse for hvad informanten selv 

oplever som de vigtigste bevidstgjorte elementer – uden vores påvirkning. Vi har derfor 

undervejs været forsigtige med at slutte direkte fra en udtalelse til en påstået viden om 

informantens oplevelse af noget. I stedet har vi adgang til informantens beskrivelse af en 

oplevelse – en beskrivelse, vi med vores tilstedeværelse og spørgsmål er med til at 

konstruere. 

 

Fotoetnografiske interviews 

På herberget valgte vi at udstyre beboerne med engangskameraer, og lade billederne 

danne rammerne for et senere interview. Vi bad dem om at tage en samling billeder, der 

kunne svare på spørgsmålet ”Hvordan FØLES det at være dig en typisk dag på herberget fra kl. 

20:00-10:00?”, og vi fortalte dem, at vi med ”føle” mente både fysiske og psykiske følelser14. 

Denne fotoetnografiske metode betød, at vi, gennem kameraet, rettede beboernes fokus 

mod deres omgivelser, følelser og indtryk, og samtidig placerede dem som fotografiske 

fortællere/formidlere (Warren 2002: 229). Vi udleverede fem kameraer, og det lykkedes os 

at afholde interviews med tre af de fem fotografer (jf. nedenfor om praktiske problemer 

omkring interviews). 

 

Billederne har vi med de medvirkendes tilladelse brugt som en del af opgavens visuelle 

data, og interviewene har vi brugt til at nuancere andre indsamlede data, samt til at belyse 

dele af (natte)livet på Herberget, som vi ikke havde direkte adgang til at observere. 

Fotoetnografiske forløb kan ideelt set åbne for sanselige og affektive dimensioner, som et 

almindeligt interview ikke formår at bringe frem. Omstændighederne på Herberget betød 

                                              
14 F11:ln.10 
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dog, at den fotoetnografiske metode mere fungerede som en løsning på nogle praktiske 

problemer, end som en opkvalificering af interviewenes data – af to grunde: 

For det første var det svært overhovedet at etablere egentlige interviewsituationer, da 

beboerne var ustabile, og deres planer hurtigt ændrede sig. Billederne var en god og 

konkret ting at aftale et møde omkring, og vores fotoetnografiske forløb gav os de mest 

rolige og aftalte interviewsituationer på Herberget. (Warren 2002: 232). 

For det andet var interviews de to steder svære at holde ”på sporet” uden at overstyre. 

Hyppigst skyldtes dette, at informanterne var påvirkede, og en understyring betød som 

regel, at interviewet kom til at dreje sig om informantens livssituation eller mening om 

den socialpolitiske situation i Danmark. Billederne fungerede som en mere naturlig måde 

at holde samtalen omkring oplevelser på Herberget, uden at vi dog helt nåede den dybe 

forståelse, som vi arbejdede for at opnå (Ibid.). Dette er selvsagt en vigtig analytisk pointe: 

at opgavens fokusering ikke var et naturligt samtaleemne, når beboerne mødte en 

studerende i en interviewsituation. 

 

Spontane samtaler – tilgængelige data 

Vi besluttede tidligt at bruge de spontane samtaler under vores feltarbejde som en 

alternativ indgang til den form for viden, vi under andre omstændigheder ville have 

indsamlet under de ordnede aftalte interviews ovenfor. 

Blandt de meget kontaktsøgende herbergsbeboere var de spontane samtaler en 

grundpræmis for overhovedet at være til stede. Alle ville snakke – særligt om aftenen, men 

meget få ville interviewes. I Natcaféen var det derimod os, der bevidst indledte 

uforpligtende og korte spontane samtaler (uden diktafon). Det var decideret umuligt at 

afholde samtaler af længere varighed end et par minutter i Natcaféen på grund af 

brugernes tilstand; de var trætte, kolde, og som regel påvirkede. 

Brugen af de spontane samtaler som empirisk grundlag medfører nogle etiske 

problemstillinger, som vi behandler nedenfor. Det betyder også, at vi i analysen bruger 

udtalelser fra samtaler, der kun er at finde i kondenseret form i vores feltnoter. Dermed 

har vi allerede foretaget en indledende fokusering i de udvalgte pointer, og læsere har ikke 

samme mulighed for at gå denne analytiske proces igennem selv, sådan som det er muligt 

gennem en lydoptagelse. 
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Læsevejledning til bilagsmaterialet og empirihenvisninger 

Vi vedlægger bilagsmateriale i form af feltnoter, plantegninger, billeder og optagelser af 

reallyd og interviews. Alt materialet, der er fortroligt og forbeholdt censor og vejleder, 

findes på en vedlagt cd-rom. 

 

Der er dele af bilagsmaterialet, der ikke behøver være fortrolige, og som vi håber kan 

bidrage til en mere sensorisk og vedkommende læsning af særligt kortlægningerne. Vi har 

derfor printet udvalgte plantegninger og billeder i en let overskuelig mappe (‟ 

bilagsmateriale – lyd og billeder‟), hvori der også findes en CD-rom med de lydbidder, der 

henvises til under kortlægningerne. Vi opfordrer til at bladre og lytte. 

 

 Vi henviser undervejs i analyserne til empiriske bilag i fodnoter, når der er tale 

om feltnoter (FN1-FN12) og interviews (IN1-IN6). 

 

 Vi henviser til empiriske bilag i parentes i teksten, når der er tale om billeder 

(B2-B161) og lydoptagelser (L1.01-L2.10), for at lette læserens vej til det 

auditive og visuelle bilagsmateriale. 
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Etiske problemstillinger i det empiriske arbejde 

De praktiske problemstillinger ved indsamlingen af empirisk data, indebærer også nogle 

etiske problemstillinger i forhold til vores ansvar som forskere. Problemstillinger, der var 

særligt relevante på vores felt(er). 

Vi placerer nedenfor vores undersøgelser i forhold til etiske retningslinjer, som de er at 

finde i American Sociological Associations Code of Ethics (ASA 2008). Vi har ligeledes 

afklaret specialets etiske valg med vores vejleder. 

 

Fortrolighed, anonymitet og informeret samtykke 

Vi forsøger ikke at anonymisere tilbuddet i Hillerødgade, da billedmateriale og 

beskrivelser under alle omstændigheder ville gøre det nemt at identificere. Vi forholder os 

til dette, ved dels at have sikret os ledelsens accept af de anvendte oplysninger, og ved dels 

at vurdere, at de oplysninger, vi anvender, ikke er af en art, der potentielt kan skade eller 

genere de involverede (ASA 2008: 11.03(a), 11.06(a)). Alle er præsenteret ved alias 

undervejs. 

 

Under interviews med beboere og brugere har vi sikret os deres informerede samtykke til 

deltagelse i vores projekt.  Optagelserne af interviews vedlægges, og vi har slettet evt. 

kompromitterende dele. Deltagerne vil muligvis kunne genkendes af bekendte, men ingen 

af informanterne har ønsket at være anonyme. Vi har kun videregivet optagelser eller 

billeder af personer efter deres accept heraf. Nedskrevne citater og afskrifter fra samtaler 

med beboere og brugere vedlægges kun i fuldt anonymiseret form – med alias og 

udeladelse af oplysninger, der kan henføres til informantens person (12.02). Vi vedlægger 

ikke, som anbefalet, beviser for alle informerede samtykker, men har noteret os i feltnoter, 

at vi har fået dem (12.02(f)). 

 

Feltarbejdet i Natcaféen og på Herberget stillede os overfor nogle andre etiske valg i 

forhold til deltagerobservationer, samtaler og målinger i fællesarealer: 
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Vi bestræbte os på at opnå informeret samtykke fra brugere og beboere i de spontane 

samtaler (jf. ovenfor om konkrete metoder). Alle sagde ja til at vores nedskrevne citater 

måtte anvendes, men ingen ønskede at samtalen blev optaget15. 

 

Vores deltagerobservationer på fællesarealer havde ikke været mulige, hvis alle observerede 

skulle informeres og adspørges.  Dermed minder vores studier om observationer på 

offentlige steder, selvom der kan argumenteres for, at deltagerne har grund til at forvente, 

at de ikke bliver iagttaget ”i privaten”. Som udgangspunkt lignede vi medarbejdere, med 

vores nøgler og radio, men som tiden gik, fik vi spredt ordet, og til sidst svarede de 

omkringværende på andres spørgsmål om, hvad vi lavede der (ibid.: 12.01)16. 

 

Vi har afklaret vores målinger af lyd og billeder med ledelsen. Vi fik blandt andet tilladelse 

til at optage en hel nats lyd i natcaféen og på herberget med en skjult diktafon under nogle 

klare betingelser, som vi har efterlevet: 1) Alle tydelige samtaler blev slettet permanent, og 

2) optagelserne blev udelukkende anvendt i undersøgelsen som bidder af det generelle 

reallydsbillede (Ibid). 

 

Vi har ovenfor redegjort for, hvordan vi har forholdt os til de etiske problemstillinger, der 

følger med at udføre denne form for tæt feltarbejde. I det følgende afsnit vil vi 

opsummere specialets analysestrategi og påpege nogle mulige kritikpunkter ved blikket og 

grebet. 

Efter afsnittet følger specialets to analyser. 

 

  

                                              
15 Der var udbredt skepsis omkring diktafonen, og vi valgte tidligt helt at undlade at spørge i de spontane 
samtaler. 
16 (F5:ln.93) – se slutningen af afsnittet om hvordan vi henviser til feltnoterne i fodnoter 



Kandidatafhandling forår 2011 – ‟Hjemløses atmosfærer‟ af Thomas Brittain og Frederik Bøhling 
Cand.Soc. ‟Politisk Kommunikation og Ledelse‟, v. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

 

56 
 

Opsummering og kritik af analysestrategien 

Vi har i det ovenstående afsnit præsenteret både vores teoretiske konstruktioner, deres 

operationalisering, samt den empiriske proces og de konkrete metodiske valg og 

fremgangsmåder. 

Vi giver nedenfor først en kort opsummering af analysestrategien, og derefter påpeger vi 

nogle mulige kritikpunkter ved vores valgte atmosfærefænomenologiske blik. 

Til sidst i afsnittet præsenterer vi kort strukturen for de efterfølgende analyser. 

 

Opsummering af de to centrale begreber 

 

Atmosfærer 

Atmosfærer består af konkrete konstellationer af mennesker og tings ekstatiske 

egenskaber og disses sammenspil som stemninger. Vi forstår atmosfærer (med Böhme) 

som quasiobjektive og relative stemninger, der kan antage forskellig styrke, men har også 

(med Sloterdijk) ontologiseret atmosfærer som et mere grundlæggende vilkår for 

menneskers væren i verden.  

Vi har konstrueret et analytisk greb for at operationalisere vores atmosfæriske 

teorikonstruktion i kortlægninger, hvilket vi gør ved først at adskille de atmosfæriske 

enkeltkomponenter hver for sig og siden samle dem som stemninger. 

 

Enkeltkomponenterne vil vi i analysen kortlægge i fem afsnit om hhv. ‟Rum og bevægelser‟, 

‟Auditive indtryk‟, ‟Taktile indtryk‟, ‟Visuelle indtryk‟ og ‟Olfaktoriske indtryk‟. Til grund 

for kortlægninger ligger atmosfæriske data i form af detaljerede feltnoter, billeder, 

lydoptagelser og interviews. 

 

Vi samler de atmosfæriske enkeltkomponenter, beskriver udvalgte sensoriske sammenspil 

og stemninger til sidst i hver af de to kortlægninger.  
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Atmosfærisk magt og styring 

Atmosfærisk magt og styring forstår vi som design af atmosfærer. Det er en magtform, 

der udfolder sig som en styring på og gennem rum, luft og sanser; som en indirekte 

atmosfærisk konditionering af subjekter og deres handlerum. Vi har konstrueret et 

analytisk greb hvor vi: 

 

 Analyserer det atmosfæriske design, – magtens intentioner, teknologier og 

uintenderede atmosfæriske præmisser, som magten virker indenfor; og 

 atmosfærisk praksis’ – den atmosfæriske styrings udfoldelse i praksis. 

 sammenligner designet og praksis. 

 

Det er således et analytisk begreb, der understreger magtens placering i spændingen 

mellem intentioner, teknologier og praksis. 

 

Specialets blik 

Med vores analysestrategiske konstruktion er der noget, vi kan se, og andet vi ikke kan se. 

I det følgende vil vi først kort opridse betydningen af den quasiobjektive kategori for 

vores analysers udsigelseskraft. Derefter vil vi kort præsentere nogle af de aspekter, vi ville 

kunne analysere bedre med andre analysestrategiske greb. 

 

Quasiobjektive analysegenstande 

Den ovenstående analysestrategi, er et bud på at løse poststrukturalismens autologiske 

knude, der grundlæggende handler om, hvordan man både kan abonnere på den sociale 

verdens kontingens, men samtidig producere relevant viden om den.  

 

Ved at begribe atmosfærer som ‟quasi‟-objektive, gør vi dem til analysegenstande, der kan 

studeres empirisk. 

Det er samtidig vores ambition, gennem en systematisk metodisk tilgang at åbne for ny og 

relevant viden om de studerede atmosfærer. 
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Vi søger med et multisensorisk empirisk tag at indfange mere og andet af de hjemløses 

atmosfærer, end det de hjemløse (og alle andre) selv er bevidste om, for på den baggrund 

at producere viden om deres verden, de ikke selv ville kunne producere17. 

 

Metoderne er samtidig, som en del af specialets ambition, nye metoder til empiriske 

kortlægninger af atmosfæriske data. De kan udsættes for flere kritikpunkter, der dog ikke 

nødvendigvis rykker ved deres anvendelig i vores perspektiv. 

For forskere, der har dedikeret deres arbejde til analyser af en enkelt sans betydning, vil 

vores metoder til målinger og beskrivelser næsten med sikkerhed fremstå upræcise og 

måske overfladiske, som en konsekvens af vores forsøg på at konstruere et multisensorisk 

empirisk grundlag for analysen. 

 

Blikkets begrænsninger 

Vi mener overordnet, at der er behov for at afprøvesådanne nye metoder og analytiske 

tilgange til studier af quasiobjektive atmosfærer, og vores bud er at sætte sanseindtryk og 

stemninger i spil i en skumteoretisk magtanalyse. Dette blik gør os i stand til at se noget, 

og ikke andet. Vi kan nævne (i hvert fald) tre punkter, vores atmosfæriske blik ikke kan 

fange analytisk. 

 

Vi kan ikke med vores perspektiv analysere diskursive magtstrukturers betydning for de 

hjemløses liv. Konstruktionen er blind for de struktureringer af de hjemløses liv, der kan 

forstås som følger af de diskurser og normer, de er indlejret i. Vi kan for eksempel ikke 

udtale os om hjemløshed som et universelt begreb, men undersøger med vores 

mikroorienterede blik to partikulære atmosfærer. 

 

Når vi analyserer atmosfærisk magt på mikroniveau, så er det uden blik for symbolske 

interaktionistiske magtspil, og dermed også en afskrivning af muligheden for at studere 

identiteter og rollers betydning for det sociale liv i de to atmosfærer. 

 

                                              
17 Vi matcher dermed 2.ordens strategiers ambition om at anlægge et kritisk perspektiv på andres 
perspektiv. 
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Endelig kan vi siges ikke at anvende habituskategorien til fulde, når vi sætter den i spil som 

en atmosfærisk hukommelse (jf. Sloterdijk 2009). Vores hypostasering af rummets og 

materialitetens betydning medfører, at vi kan iagttage de hjemløses vaner, rutiner og 

sanser i praksis, men at denne praksis forbliver et lokalt fænomen i vores analyser. 

Habitus - forstået Bourdieusk og Giddensk, som en matrix, der internaliserer og 

kropssliggør samfundsmæssige strukturer på aktørniveau, kan vi ikke gøre til 

analyseobjekt, på trods af at vi altså anerkender betydningen af individuelle ‟historiske‟ 

sanselige kapaciteter mm. (Löw 2008). 

 

Analysernes struktur 

Vi tager nedenfor fat på specialets analyser, for at svare på problemformuleringen, der 

lyder: 

 

Hvordan udfolder henholdsvis en Natcafé og et Herberg sig som 
atmosfærer, når de kortlægges som sanseindtryk og stemninger? 
 
og 
 

Hvordan kan vi på baggrund af disse atmosfæriske kortlægninger belyse 

atmosfærisk magt og styring i de to atmosfærer? 

 

Der er to analysedele – den første er om Natcaféen og den anden er om Herberget. 

Hver af de to analyser er inddelt i to afsnit, og starter med en atmosfærisk kortlægning og 

slutter med en analyse af atmosfærisk magt og styring. 
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ANALYSE 1: NATCAFÉEN 

 

Atmosfærisk kortlægning af natcaféen 

I denne første del af analyse 1, vil vi udfolde Natcaféen som atmosfære ved en 

kortlægning af det fysiske rum, sanseindtryk og stemninger. Billeder og plantegninger til 

Natcaféen findes i billedsamlingen fra 7-24; og i lydklippene L.1.01-L1.22. Vi opfordrer 

læseren til at bruge bilagene (jf. analysestrategien). 

 

I kortlægningens første del præsenterer vi fakta og baggrund om Natcaféen, for at 

introducere læseren til tilbuddet og nogle af de regler og forhold, der senere får betydning 

i vores analyse af atmosfærisk magt i Natcaféen. 

I den anden del præsenterer vi plantegninger og detaljer omkring Natcaféens fysiske rum og 

bevægelser. 

I den tredje del kortlægger vi i fire afsnit sanseindtrykkene i Natcaféen; hhv. auditive, 

taktile, visuelle og olfaktoriske indtryk. 

I fjerde og sidste del præsenterer vi i en delkonklusion Natcaféens atmosfære som samlinger 

af atmosfæriske dimensioner, og inddrager Natcaféens stemningsmæssige dimensioner i 

dette. 
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Fakta og baggrund om natcaféen 

Natcafeen i Hillerødgade fungerer som herbergets kantine i dagtimerne. Der er officielt 

plads til ca. 40 brugere, men døren bliver aldrig lukket på de kolde vinternætter. 

Åbningstider:  

 Hverdage 23.30 – 14.00 

 Weekend 23.30 – 07.20 

Priser og regler: 

 Det koster ikke noget at overnatte i Natcafeen, og der er som regel tilbud 

om et gratis måltid mad. Der er ikke noget krav om registrering eller 

fremvisning af legitimation18. 

 Personalet udsteder karantæner, hvis en bruger har opført sig truende eller 

har brudt nogle af reglerne i Natcafeen19. 

 Natcafeen i Hillerødgade er det eneste natcafetilbud i København, hvor 

hunde er tilladt20, og for mange var det grunden til, at de var netop her21.  

 Der må ikke ryges og eller indtages alkohol i Natcafeen, og der må heller 

ikke tages hårde stoffer i caféen22. Det er dog ikke nogen hemmelighed, at 

der bliver fixet på toiletterne, hvor der er sat kanylebokse op23. 

 Der er på Natcafeen også mulighed for at få (brugt) tøj og sko udleveret, 

taget sig et bad, vasket tøj og opbevaret personlige ejendele i aflåste skabe24. 

 

Hundenes tilstedeværelse, reglerne og åbningstiderne har stor betydning for atmosfæren, 

som vi i det følgende vil kortlægge. 

 

                                              
18 Flere af denne gruppe af borgere har af forskellige grunde ikke lyst til at komme i kontakt med 
”systemet” – det kan være gæld, straf eller andre forhold. 
19 (F3: ln.153f) 
20 (IN5: 6:00; ln.38) 
21 (F6:ln.36); (IN4: 10:20, ln.70f); (IN3: 29:20, ln.113) 
22 (F2:ln.97) 
23 (IN5: 9:21; ln.54) 
24 (IN5 12:50; ln.67) 
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Rum og bevægelse 

Vi præsenterer nedenfor Natcaféen som et fysisk rum inklusiv de bevægelser, der er med 

til at skabe og inddele rummet. 

 

Lokalet i dagslys – et overblik 

Natcaféens brugere ville meget nødigt fotograferes, så vi har taget nogle overbliksbilleder 

af lokalet i dagslys, hvor lokalet er næsten tomt. 

 

Figuren nedenfor er en plantegning over Natcaféen, hvor de blå firkanter er borde 

(caféstole er ikke tegnet med), de røde firkanter er lænestole og de røde streger er de 

flytbare skillevægge, der om dagen står i hjørnet (B77-79). Lokalet er på ca. 100 

kvadratmeter, og der er seks dekorerede søjler, der flankerer en åben passage ned igennem 

hele lokalet (B46); fra hovedtrappen i den ene ende til køkkenlugen i den anden. Langs 

den sydlige væg er der ingen vinduer, og lyskasserne huser i stedet to akvarier, og der er 

farvestrålende malerier på væggene (B74; B80). 

 

Lokalet virker stort. Det er lyst, og der er højt til loftet. Langs den nordlige væg er der 

vinduer med blomstrede gardiner ud til den gård, hvortil der også er en trappe i det 

nordøstlige hjørne (B48; B52). Direkte overfor, i det sydøstlige hjørne, findes døren, hvor 

Natcaféens brugere kommer ind fra ‟buret‟ kl. 23:30 (B87-88). 
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Figur 4 Natcaféen i dagslys - et overblik 
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Natcaféens organisering i nattetimerne 

Plantegningen ovenfor illustrerer rummets organisering i 

dagtimerne, og hvordan der ser ud, når dørene til ‟Buret‟ 

åbnes. ‟Buret‟ er navnet på det lille indhegnede areal, 

hvor Natcaféens brugere står og venter, inden de bliver 

lukket ind (B47 (video); B86-87).  

Den første time af Natcaféens åbningstid fulgte i store 

træk samme rutine på alle vores besøg, og den indebar 

en omfattende reorganisering af rummets indretning25. 

Rummet skal møde brugernes basale behov; varme, mad, 

et toiletbesøg og eventuelt et bad. De fleste har 

favoritsteder, de helst vil sove, og går målbevidst hen med 

deres tasker, poser el.lign, og stiller dem enten langs den 

sydlige væg, eller i TV-hjørnet, inden de går videre. Hundene, der skal være i snor, bliver 

bundet til radiatorerne26.  

Maden står på et bord lige ved indgangen langs den østlige væg. Nogle brugere sætter sig 

som det allerførste for at spise, mens andre ordner praktiske ting først. Der bliver set tv 

ved bordene og ført lave samtaler. 

Udover sulten, så kan basale behov stilles oppe ad Hovedtrappen, hvor der findes 

madrasser, sengelinned, toiletter og vaskefaciliteterne (B64; B68-70). Der er derfor en del 

trafik op og ned ad trappen, når der bliver båret vasketøj og madrasser frem og tilbage27. 

De, der henter madrasser laver en ”bås” med skillevægge på hver side (B63)28. I samme 

hjørne findes de gule skabe, hvor brugere låser ejendele og værdigenstande inde, så her er 

også en del trafik (B59)29. Båsene bliver stillet op langs hele den sydlige væg, og nedenfor 

findes et øjebliksbillede af Natcaféen, som den ser ud ca. en halv time efter åbningstid. 

  

                                              
25 (F1: ln. 37) 
26 (F1: ln. 30ff) – en samlet beskrivelse af den typiske rutine som hele afsnittet her refererer til 
27 (F1: ln. 47) 
28 (F3: ln.55f; 93f) – to markant forskellige måder at bygge denne ‟bås‟ på 
29 (F1: ln. 49) 

Figur 5 Bås med hund 
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Bevægelser og rum i rummet 

Brugere og medarbejdere, der bevæger sig i lokalet, medvirker til at skabe 

underinddelinger i rummet. De nedenstående pile og farver illustrerer bevægelsesstrømme 

og stilstande i den allermest travle time efter åbningen (jf. ovenfor). Bevægelserne aftager i 

løbet af natten; det vender vi tilbage til. 

Figur 6 Natcaféens ”trafik” og organisering kl. 24, en halv time efter åbning. Områder der er: 
trafikerede (RØD), åbne (GUL), eller afgrænsede (GRØN) 

 

Det er i de røde områder – dvs. det frie område mellem søjlerne, de tre ind- og udgange til 

Natcaféen, og ved Køkkenlugen - der er mest aktivitet. Her bevæger brugerne sig frem og 

tilbage for at få dækket forskellige behov efter en dag på gaden, og bevægelserne skærer 

rummet op i områder med mere eller mindre aktivitet. 

De to gule områder markerer en slags ‟caféområder‟. Her er der borde og stole, og ved 

åbningstid sidder brugerne her og spiser. Caféområderne bliver ikke gennemstrømmet af 

de almindelige bevægelser, og man kan sidde i fred (særligt i mørket), og samtidig holde 

øje med fjernsyn og lokalet. 

De to grønne områder er interessante, da brugerne her, som de eneste steder, er fysisk 

afgrænsede til tre sider. Båsene afgrænses af skillevægge samt væggen med radiatorerne; 

Hjørnet afgrænses af væggene og delvist af søjlen og de sidste skillevægge; i TV-hjørnet 
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afgrænser halvcirklen bestående af fire mørkerøde læderstole et område umiddelbart foran 

fjernsynet (B50-B51). De grønne områder blev brugt forskelligt; enten til at sove i båsene, 

eller til samvær i TV-hjørnet30. 

 

Sanseindtryk 

Auditive indtryk 

I Natcaféen spillede lyd en vigtig rolle for atmosfæren, for stemningen og for muligheden 

for at sove om natten. Vi vil i dette afsnit beskrive de vigtigste auditive dimensioner, og vi 

vil sammenligne lyden fra hhv. en stille og en larmende nat. 

 

Efterklang og baggrundslyde 

Selvom rummet, som vi kan se på billederne og på plantegningen ovenfor, er forholdsvist 

stort, er der ikke meget efterklang. Mennesker og deres ejendele bidrager, sammen med 

gardiner, malerier og de stofbeklædte skillevægge til en dæmpet akustik, der har betydning 

for stemningen, som vi vender tilbage til. 

 

Der var en konstant og stabil baggrundslyd fra ventilationsanlægget (B76). Vi målte denne 

til at være omkring 45-50 dB(A)31(L1.19). I nattetimerne er det maksimale tilladte udendørs 

støjniveau i boligområder 40 dB(A)32. Lyden af ventilatoren meget tydelig, når man trådte 

ind i Natcaféen - men man vænnede sig til den efter kort tid33. Der var ingen brugere, der 

eksplicit nævnte baggrundslyden. 

Udover den lavfrekvente brummen fra ventilationen bidrager lydene fra fjernsynet, der er 

tændt hele natten, også til baggrundslydtæppet. Fjernsynets lydniveau, som brugerne selv 

styrer, er som regel lavt og utydeligt hele natten34. I lydklippene L1.08 og L1.18 kan man 

høre baggrundslyden fra henholdsvis en nat med mange brugere og fra en mere rolig 

nat35. Baggrundslyden er i begge tilfælde en blanding af ventilatorsummen, lyd fra tv og 

                                              
30 (F1: ln. 33; F2: ln.92;107) 
31 (F3:ln.117) 
32 http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/stoejgraenser/ 
33 (F8:ln.55) 
34 (F2:93) 
35 Lyden er optaget fra forskellige steder i natcaféen, og på den rolige nat stod vores optager tæt på 
ventilatoren hvorfor den forholdsvis fylder mere i lydbilledet på optagelserne fra dette feltbesøg. 
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fra brugere, der enten taler sammen eller hoster. Klippene giver et indtryk af det varierede 

lydbillede og den konstante summen, der er en vigtig del af Natcaféens atmosfære. 

 

Dynamiske lydbilleder 

At det relativt høje baggrundslydtæppe ikke generede, og ikke blev en del af den 

bevidstgjorte oplevelse, er interessant. Der var masser af lyde i Natcaféen, der ville have 

udgjort et mere diffust og forstyrrende lydbillede, hvis ikke de blev overdøvet af 

Natcaféens ventilation (Augoyard &Torgue 2005: 40ff; 66ff; Lund et al. 2007: 78). Det er 

blandt andet lave samtaler, fodtrin og andre lyde, der følger af mange mennesker samlet 

på lidt plads. 

Baggrundslydtæppet blev ofte i korte eller længere brud overdøvet af for eksempel høje 

stemmer, snork og hundegøen, og selv en stille nat i Natcaféen er fyldt med lyde af 

forskellig intensitet. Det er, ifølge brugerne, ikke et sted, man sover godt og uafbrudt36. I 

lydklip L1.07, høres en bruger, der råber på en larmende nat; i lydklip L.1.20 høres en 

hund, der bryder stilheden voldsomt på en rolig nat. Disse lyde kunne, hvis de afbrød en 

periode med stilhed, blive fulgt af små kommentarer, hvormed det blev afsløret, at der var 

mange, der var vågne i lokalet37. 

Den høje lyd af køkkenlugen, der ruller op, er den første lyd, der bryder stilheden om 

morgenen kl. 6:1538. Det er en høj lyd af metallisk skraben, som vi vender tilbage til i 

samspillet med de visuelle indtryk. 

Vi vender tilbage til lydens betydning for stemningen i Natcaféen39, men først vender vi 

os mod to forskellige nætter og deres lydmæssige kvaliteter og forskelle. 

 

  

                                              
36 (F6:ln.67; IN4:17:40; ln.89, 93; IN3: 29:20;ln.113) 
37 (F1: ln.81-85,95,99; F3: ln.75, 123; F2: ln.149)  
38 (F2:ln.112, 120; F1: ln.63) 
39 (IN5:6:55;ln.41) 
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En stille og en larmende nat 

Vi oplevede og dokumenterede igennem vores 4 overnatninger på natcaféen store 

variationer i det generelle lydniveau og i lydniveauets udsving i løbet af natten. Vi har 

valgt i det følgende at beskrive lydene fra hhv. en stille nat og en larmende nat40. 

Figur 7 Grafisk illustration af lyden fra to meget forskellige nætters forløb 

Kort om grafen: Vi har på baggrund af vores målinger af lydniveauer af forskellige 

hændelser illustreret de to nætters forløb i udglattede kurver. En hund, der gør højt er på 

80-90 dB(A) (L1.16), hvilket svarer til lydniveauet fra en meget stærkt trafikeret gade. 

Snak til råb svinger mellem 55-75 dB(A), og host er lidt lavere (ca. 70-75 dB(A)) men har 

samme pludselige effekt som hundegøen. Baggrundslyden ligger i Natcaféen på 45 

dB(A)41. 

 

Den stille nat, vi her beskriver, var en fredag, og det betyder, at Natcaféens brugere bliver 

smidt ud om morgenen. Det var på denne dag koldt udenfor (-5 grader og sne), og flere 

                                              
40 (F2:ln.167); (Den stille nat er F3, og den larmende nat er F2 under feltnotebilag)  
41 (F3: ln.117, 125) 
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brugere beskrev hvordan specielt sådanne weekendmorgener, når man pludselig står på 

gaden, er ubehagelige42. 

Som grafen (den gule kurve) illustrerer, så var der stort set ro fra kl. 1 til køkkenlugen 

åbnede kl. 6:15. Der var kun en enkelt hund, der gøede fire gange i løbet af natten og 

brød stilheden (L1.20). Om morgenen var brugerne triste og sure over at blive smidt ud, 

og en ret voldsom konflikt mellem en bruger og personalet lige inden lukketid kan aflæses 

af grafen43. 

 

Den larmende nat forløb efter en for Natcaféen usædvanlig optakt, fordi caféen på denne 

aften åbnede kl. 21, da der var inviteret til fest med livemusik. Brugerne var meget 

påvirkede og både smøger og alkohol var tilladt indendørs, blev danset, og klappet ude af 

takt (L1.02)44. Det sidste fremhæver vi, da lydklippet giver et tydeligt auditivt billede af, 

hvor påvirkede brugerne var45. 

Der var gang i den indtil kl 22:30, hvor bandet stoppede46. Som det ses af grafen, forløb 

natten med meget snak i bølger, og kun nogle få korte perioder med stilhed (det faldt 

aldrig helt til ro). Der var en mindre gruppe, og særligt én person, der fortsatte ”festen” 

og blev oppe hele natten47. ‟Festen‟ bestod i at drikke øl, ryge smøger og sidde og snakke i 

TV-stolene, og intensiteten i snakken og antallet af deltagere svingede hele natten. 

 

Forskellen på de to nætters lydbilleder skyldes forskellige aktivitetsniveauer blandt 

brugerne. På den larmende nat var der flere brugere, heraf en enkelt velkendt 

ballademager, der blev smidt ud om morgenen48, og brugerne var mere feststemte og 

påvirkede. 

                                              
42 (F3: ln.21; F3: ln.145f; F3: ln.177; F6:ln.53; IN4: 02:30; ln.33f) 
43 (F3:ln.151f) 
44 (F2:ln.18) 
45 Selv en automatreaktion som at klappe i takt, der normalt spredes hurtigt og imitativt mellem tilhørere 
af musik, kunne ikke finde fæste blandt brugerne. 
46 (F2:ln.10ff, 56) 
47 (F2: ln.92, 104f, 143-164, 
48 (IN5:11:20;ln.59; F2:ln.168, 243) 
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Taktile indtryk 

Temperaturen 

Temperaturen er essentiel for Natcaféen, der med med sine 18-20 grader for mange af 

brugerne først og fremmest er en løsning på det meget mærkbare problem, som 

vinternattens kulde byder på. To brugere fortalte, at netop denne Natcafé var god, fordi 

der ikke var for varmt, og de valgte af samme grund begge båse tæt ved døren til ‟buret‟, 

for at undgå af ‟gå fra den ene ekstrem til den anden‟49. 

Under vores indledende feltarbejde sov vi udenfor i minus 7 grader og vi mærkede på 

egen krop, det en bruger forklarede som at være ‟gennemkold‟. Livet på gaden en hel dag 

betød for ham, at han ‟ikke blev rigtig varm i løbet af natten‟50, og vi hørte fra mange 

brugere, at man efter en dag på gaden var meget træt51. 

 

Forskellige oplevelser af sengelejet – stoffernes betydning 

Madrasserne i Natcaféen er beskidte. Vi så blandt andet skidt fra støvler og store 

plamager af en udtørret udefinerbar væske (B64). De har et blåt gummibetræk, der minder 

om en gammeldags regnjakke. Man henter madras i mellemgangen, og lagenet og tæppet 

føles som linned i en hospitalsseng – et glat lagen, og et forvasket blødt tæppe (B68)52. 

 

Madrassen er blød, men den taktile oplevelse af en nat i en bås er (selvfølgelig) forskellig 

fra person til person. Vi har, som nævnt i analysestrategien, ikke adgang til de taktile 

oplevelser for brugerne, og særligt ikke til de individuelle variationer, der følger af et 

stofmisbrug. 

Stofferne havde tydeligvis betydning for brugernes evne til at etablere sovepladser: De 

allermest påvirkede sov med alt tøjet på – enten siddende på en stol hele natten med 

hagen på brystet, eller liggende på en uredt madras, eller direkte på gulvet. De mindst 

påvirkede brugere havde derimod faste rutiner og redte sengen pænt, ordnede vasketøj, 

børstede tænder, tog bad osv. inden de lagde sig til at sove53. 

                                              
49 (F3:ln.44-48) 
50 (F6:ln.45f; F8:ln.7ff) 
51 (F8: ln.58; F6: ln.42; F2: ln.114) 
52 (F8:ln. 60f) 
53 (F1:ln.70ff; F1:ln.93; F3: ln.55f, 93f (er beskrivelser af to forskellige observerede rutiner) F2:ln.77; 
IN5:11:20; ln.60)) 
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Visuelle indtryk 

Synsindtryk 

De visuelle indtryk i Natcaféen handler først og fremmest om det overordnede lysniveau, 

som personalet dæmpede og hævede for at understøtte en særlig natlig rytme54, med 

dæmpet belysning ved Natcaféens åbning, næsten slukket lys om natten og kraftig 

belysning om morgenen. Natcaféens første timer er kendetegnet ved en gradvis sænkning 

af lysniveauet, mens ændringen om morgenen sker hurtigere – i tre trin fra en sprække lys 

fra køkkenlugen til fuld belysning på et kvarter55. 
 

”Altså, de tænder lyset for fuld skrue og så får man lige 15 minutter til at vågne! og 

så skal madrassen være væk og det hele. Så sidder man her ik‟? – og har ikke en skid 

at lave og kan knap nok se ud af øjnene” 

   (Bruger af Natcaféen; F6:ln.64) 

                                              
54 (IN5:18:00;ln.80) 
55 (F2: ln.210-216; F1:ln.20, 61; F3:ln.121) 

Figur 8 Illustration af personalets brug af lysniveau i løbet af natten i Natcaféen 
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Den bratte overgang føles voldsom for brugerne, og vækningen giver særligt i weekenden 

anledning til uro og utilfredshed, fordi brugerne skal være ude indenfor tre kvarter. 

Personalet er her mere hårde og højlydte, og de fortæller, at de ikke bryder sig om disse 

morgener56. 

 

Hvis man sammenligner ovenstående figur med figur XX (de findes begge i 

bilagsmaterialet side 12-13) kan man se, hvordan lyd og lys følger samme rytme på en 

stille nat. Det er for eksempel køkkenlugens metalliske skramlen, der akkompagnerer den 

kunstige ‟solopgang‟ kl. 6:30 (B55)57. 

Borde, stole og flisegulvet i Natcaféen giver et institutionslignende præg i dagslys, og 

snavs (som på søjlen) ses tydeligt sammen med møblernes og gardinernes farver og 

detaljer. Når lyset dæmpes (og slukkes helt som på billedet), og fyrfadslysene tager over 

som de vigtigste lyskilder i rummet, bliver rummet indhyllet i en belysning der visker 

detaljerne ved de enkelte genstande ud (B50,B60). 

 
Figur 9 Detaljegrad og stemningsskift ved forskellige belysninger 

 

Brugerne har i den mørke belysning færre synsindtryk at forholde sig til, og man kan ikke 

se de sovende i deres båse, når lyset var dæmpet58(B59). Der er brugere, der er vågne hele 

natten, og brugere, der sidder op og sover. De placerer sig typisk i ‟caféområderne‟, der 

                                              
56 (F3: ln.109; 130; 146f) 
57 (F2: ln.210) 
58 (F1:ln.62) 
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ved Natcaféens åbning er områder for interaktion og snak59, men som bliver mere private, 

efterhånden som belysningen dæmpes60. 

 

Perspektiv 

Man sover på gulvet i Natcaféen, og de fleste sover inde i en af båsene langs den sydlige væg, der 

som nævnt er det område, hvor lyset slukkes først. Alle ligger med hovedet tættest på 

væggen inde i båsen, og kun ved at rejse overkroppen kan man se ud i rummet, og 

udsynet er her begrænset af skillevæggene. Man kigger herfra over mod de store vinduer, 

og TV-hjørnet (B45). 

 

 
Figur 10 Skillevæggenes begrænsning af ud- og indkig 

 

Skillevæggene, og nogle gange lagner gav brugerne mulighed for at lave et sengeleje hvor 

deres hoveder og overkroppe var beskyttede fra andres blikke, men ikke fra morgenens 

skarpe lys (jf. ovenfor). 

  

Fjernsynet 

Fjernsynet er tændt hele natten, og kan ses fra (næsten) alle stole i Caféen. Strømmen af 

billeder og udsvingene i tv-billedernes lysstyrke tiltrækker brugernes opmærksomhed og 

tilbyder et fast holdepunkt, der ikke kræver andet end åbne øjne61. Alle vågne brugere, der 

                                              
59 (F1: ln. 30ff) 
60 (IN5: 17:20;ln.74ff) 
61 (IN5:21:00;ln.87 & 12:10; ln.65) 
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ikke var optaget af samtale, havde blikket rettet 

mod TV‟et62, og det kunne føre til konflikter, hvis 

det blev slukket63. 

Vi brugte TV‟et i vores feltarbejde, da det gav os et 

sted at rette blikket mod, og noget at snakke med 

brugerne om. De fleste samtaler startede med en 

kommentar fra os eller brugerne omkring et eller 

andet i fjernsynet, og vi kunne efterhånden 

observere som mere naturlige deltagere i lokalet64. 

 

Vi kommer tilbage til de samlede visuelle indtryk, når vi samler sanserne som stemninger i 

delkonklusionen. 

 

Olfaktoriske indtryk 

Der var som regel ikke én, men en mængde af duftindtryk, der afløste hinanden enten ved 

luftens eller vores egen bevægelse rundt i lokalet. Hundene lugtede af våd hundepels, og 

nogle af brugerne lugtede kraftigt af vådt tøj, sved, alkohol og tobak, der fulgte dem som 

en olfaktorisk aura, der spredte sig mellem de tæt liggende båse65 (Klip fra feltnote - F1: 

ln.81): 

Generelt havde rummet en baggrundsduft, som vi begge beskrev som en 

”institutionslugt”, og som vi efterfølgende fik kogt ned til duften af brun sæbe på 

linoleum eller fliser, denne blev som regel blandet med andre og kraftigere indtryk. 

Kombinationen af alkohol, sved og røg var for os unik for Natcaféen66, men ingen af 

brugerne nævnte lugt, som noget de lagde mærke til. 

                                              
62 (F2: ln.84, 94; F1:ln.86) 
63 (F2:ln.34) 
64 (F2:ln.120f) 
65 (F1:ln.81; F1:ln.53; F2: ln.137) 
66 (F1:ln.8, 20) 

Figur 11 Fjernsynet fanger blikke 
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Delkonklusion: Natcaféens stemning og 
sanseindtryk 

Vi har ovenfor beskrevet de atmosfæriske dimensioner hver for sig. I det følgende vil vi 

opsummere Natcaféens atmosfære for at sige noget om sammenspillet af de forskellige 

sanseindtryk, og for at beskrive Natcaféens atmosfære som stemninger. 

Vi samler op på alle delkonklusionernes pointer til sidst i specialets konklusion. 

 

Atmosfæriske stemninger er flygtige og dynamiske, og vi vil derfor ikke beskrive 

Natcaféens stemning, men snarere fremskrive de stemninger, som udfoldede sig i Natcaféen 

(jf. analysestrategien). Det vil vi gøre ved at fokusere på, hvordan nætterne i Natcaféen 

tager form af en særlig sekvens af stemninger, der hver især er kendetegnet ved særlige 

sansesammenspil. Vi vil beskrive de sensoriske og stemningsmæssige dynamikker og 

konstellationer i Natcaféen ved at fokusere på åbningen af Natcaféen og derefter på 

natten i to former; som henholdsvis en rolig nat og en urolig nat67. 
 

‟Gitte‟: ”Jeg har også altid været imponeret over, hvordan de sådan nærmest ved, 

når de kommer ind ad døren, om de skal gå til højre eller venstre. Og de reder seng, 

og de finder tøj, der skal vaskes, og de går i bad og får mad, og så lægger de sig. Ja, 

og så kan der komme de der uromagere en gang imellem ik‟?” 

    (IN6: 1.04.35) 

 

Natcaféens åbning  

Åbningen er en særlig stemningssammensætning af ro og aktivitet. Når dørene åbnes, og 

brugere og hunde strømmer ind, opstår der en syslen og snakken, der er rolig og præget af 

lettelse over at være kommet ind i varmen. Lyset er dæmpet en anelse, men der er mere 

lys end om natten og baggrundslyden er en blanding af ventilationen, åbningen og 

lukningen af døren og af mennesker, der ‟sjosker‟ med meget (nogle gange vådt) tøj; enten 

i stilhed eller i lave samtaler med hinanden. Lydene fra brugernes aktiviteter fylder 

rummet; nogle sætter sig og spiser, andre slæber madrasser og skærme ind og gør deres 

sovepladser klar. Bevægelserne i rummet hvirvler lugte rundt i lokalet, og de (nogle gange 

meget kraftige) lugtindtryk fra de kolde og våde brugere og deres hunde, blander sig med 

                                              
67 Vi udelader Morgenens særlige konstellationer her, for at fokusere delkonklusionen på natten. 
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duften af mad. Den gradvise optøning af brugerne og deres målrettede aktiviteter med 

tøjvask, spisning og klargøring af deres soveløsninger skaber en koncentreret og 

afdæmpet stemning. 

Det er sværere at fremskrive de stemningsmæssige dimensioner, der knytter sig til 

Natcaféens æstetiske udtryk. Vi tillægger det dog alligevel en vis betydning, særligt ved 

åbningen, hvor belysningen gør gardiner, farver, store billeder m.m. synlige som en del af 

rummets stemning. Vi kan sige, at det æstetiske udtryk i Natcaféen har betydning ved ikke 

at være præget af misvedligeholdelse, som andre rum til Hjemløse ofte er det (f.eks. 

Herberget B161). Natcaféen udstrålede en fornemmelse af, at der ‟var gjort noget ud af 

det‟. 

 

Nattens ro 

‟(…) og så lægger de sig‟. 

Aktivitetsniveauet falder efterhånden som brugerne får rystet kulden af sig, går til ro og 

får pakket sig ind i tæpper på madrasser i de opstillede båse. I denne overgang træder 

nogle af de mere stabile ekstaser i Natcaféens atmosfære i stedet tydeligere frem, hvilket 

skaber en mere rolig stemning. 

Lyset dæmpes (af personalet), temperaturen stiger en smule, og dynamikken fra brugernes 

ekstaser af lugte, lyde og omrokeringer med interiøret aftager. Tilbage står en Natcafé i 

forholdsvis stilstand; i mørke, med et konstant baggrundslydtæppe af ventilationens 

brummen, de dæmpede lyde fra fjernsynet og lave samtaler fra TV-hjørnets vågne 

brugere. 

Temperaturen spiller efter vores mening en rolle for den rolige stemning. De brugere, der 

kommer fra en dag på gaden, bliver ramt af en optøningens træthed, der bl.a. manifesterer 

sig som en mere afspændt krop med afslappede muskler. Vi prøvede selv et sådant 

varmeskift efter at have sovet i et telt på gaden68. En bruger lod os dog vide, at der skulle 

mere til, for rigtig at mærke kulden efter en hel dag udenfor69. 

 

Roen underbygges derudover af de brugere, der er vågne, men som sidder ubevægelige og 

lydløse ved Cafébordene i mørket, med blikket fast rettet mod fjernsynets hypnotiserende 

                                              
68 (FN10:ln.169 – se også billderne B8 og B12) 
69 (FN6: ln.45) 
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strøm af lyd og billeder. De er visuelle elementer, der som levende statuer udstråler en 

roens ekstase, der akkompagneres af de sovendes symfoni af snork, der efterhånden også 

væves ind i baggrundslydene. 

 

Rummets organisering spiller en rolle, da der er frit udsyn til fjernsynet fra alle 

cafébordene så alle brugere, der ikke har lyst til at sove, kan sidde og se TV. Men også 

TV-hjørnets placering i Natcaféen faciliterer roens stemning. Der er i dette hjørne mere 

lys (fra trappen) og det er det sted, hvor de brugere, der ikke sover, fører samtaler i 

nattetimerne. Fra denne placering i Natcaféens hjørne når samtalerne resten af rummet 

som en lav og faktisk beroligende utydelig summen. 

 

Natcaféens atmosfære på en rolig nat stemmer både sovende og vågne gennem et 

sammenspil af sensoriske ekstaser fra lokalets belysning, lydtæppe og temperatur og fra 

brugernes egne dæmpede ekstaser.  

 

Uro og fest i natten 

‟Ja, og så kan der komme de der uromagere en gang imellem ik‟?‟70 

Det er ikke altid den rolige stemning, som beskrevet i afsnittet ovenfor, der præger 

Natcaféen, og stemningen kan ændres af brugerne og deres hunde.  

Vi oplevede under vores besøg i Natcaféen en nat, hvor stemningen skiftede meget; fra 

festlig til urolig og aggressiv. På denne nat var en del af sanseindtrykkene og ekstaserne de 

samme som på en rolig nat (jf. ovenfor); lyset var dæmpet, temperaturen og lugten var 

stort set de samme, men specielt de auditive indtryk (udtryk) og brugernes bevægelser og 

kropssprog var anderledes. 

 

I TV-hjørnet sad nogle brugere og festede, drak og røg. Deres hævede stemmer ændrede 

stemningen både gennem deres lydniveau, tonefald og indhold. Råb, høje samtaler og 

skænderier spredte sig sammen med røg og flaskers klirren. 

Den urolige stemning var derudover et resultat af, at de festende brugeres ekstaser var 

uforudsigelige; der var store udsving både i deres auditive ekstaser og i deres bevægelser. 

Som vi nævner i analysestrategien, er menneskestemmer mere forstyrrende end andre 

                                              
70 (IN6:1:04:35;ln.159) 
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lyde, og kombineret med udsvingene i lydniveauet har det været medvirkende til den 

urolige stemning.  

 

 

Vi har i denne delkonklusion udfoldet forskellige beskrivelser af stemninger i Natcaféen 

og sansernes sammenspils betydning for disse. Endelig har vi beskrevet, hvordan 

brugernes (særligt auditive) ekstaser udgør helt afgørende stemningssættende 

komponenter; der både kan stemme til ro og uro. 

Vi vender os nu mod analysen af atmosfærisk magt og styring i Natcaféen. 
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Atmosfærisk styring og magt i Natcaféen 

Afsnittet om atmosfærisk magt i Natcaféen falder overordnet i to dele; en om det 

atmosfæriske design af Natcaféen, og en om den atmosfæriske styring i praksis. 

 

Natcaféens atmosfæriske design 

I dette afsnit vil vi analysere Natcaféens atmosfæriske design. 

Først fremskriver vi intentionerne bag designet og den atmosfæriske styring. 

Derefter præsenterer vi de atmosfæriske styringsteknologier, der er en del af designet. 

Til sidst opsummerer vi designet i et billede på den ideelle skumformation og den ideelle 

bobbelkurator, der ville være resultatet af en problemfri atmosfærisk styring. 

 

 

Intentioner 

I et atmosfærisk perspektiv, er det overordnede formål med Natcaféen at tilbyde en række 

basale beskyttelser eller immuniseringer til brugerne71. Man kan sige, at Natcaféen 

fungerer som en konkret fysisk immunisering imod en vinternat i København, og dermed 

imod reelle atmosfæriske trusler som kulde, vind, nedbør, mørke, tyveri og overfald. Med 

åbningstiderne fra 23:30 – 07:30, er Natcaféen et sted at være, når resten af byen er lukket 

på de kolde vinternætter72. Natcaféens tilbud skal, ifølge lederen, muliggøre 

tilfredsstillelsen af nogle basale behov: ”Der er meget praktisk omkring dem her hos os: få 

noget søvn, få noget at spise, få noget varme, få et bad, prøve at se lidt ordentlig ud, og tryghed.” 

(IN5: ln. 67-68). 

                                              
71 (IN5: 23:30;ln.106) 
72 Natcaféen udgjorde blot en af løsningerne på vinterens problem; man kunne opholde sig i tog eller 
busser, benytte sig af de forskellige varmestuer og væresteder om dagen, få et værelse på herberget, eller 
finde plads på en sofa hos venner eller bekendte (IN4: 2:45; ln.40 & 3:30;ln.46; F3:ln.165f; F6:ln.53f) 
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Personalet prøver, gennem atmosfæriske styringsteknologier, at ”dyrke, at de får sovet”73, 

og Natcaféen i Hillerødgade adskiller sig ifølge både brugere og ansatte fra andre tilbud i 

København ved at være et roligt sted. 

Vi stiller i det følgende skarpt på de atmosfæriske styringsteknologier, der skal sikre ro, 

varme, søvn og tryghed for brugerne. 

 

 

Styringsteknologier 

Vi har valgt at fremskrive styringsteknologierne i Natcaféens design ud fra tre kategorier: 

’fysiske rammer og materialitet’, ’styring gennem sanser‟ og ‟personale og regler’. 

 

Fysiske rammer og materialitet 

Natcaféens vægge og loft er grænsen til de atmosfæriske trusler udenfor, og det store 

lokale yder alene i kraft af bygningens rammer den intenderede tryghed og beskyttelse 

mod vinternatten på gaden. Samtidig udgør rummet en indre atmosfære for de mange 

brugere, der både kan facilitere og spolere opnåelsen af de overordnede intentioner. 

Som en del af det indre atmosfæriske design, er Natcaféens lokale indrettet med bestemte 

ting, der skal sikre brugernes mulighed for ro og søvn. Madrasser, lagner og særligt 

læskærmene er mobile redskaber, som kan forstås som styringsteknologier, der faciliterer 

brugernes konstruktioner af privatsfærer i det store lokale. 

De fysiske rammer og materialiteten i Natcaféen kan således beskrives som én overordnet 

atmosfære, der som en del af sit design rummer muligheden for en selvkonstituerende 

skumstruktur af individuelt afgrænsede bobler. Disse bobler er dog, på grund af 

materialernes dårlige sensoriske isoleringsevne, gennemsigtige og skrøbelige for 

atmosfæriske påvirkninger. 

 

Indretningen har derudover betydning gennem sit æstetiske udtryk. Vi har i kortlægningen 

præsenteret den stemningsmæssige betydning af gardiner, farver, billeder m.m. ved, at 

indretningen gav brugerne en fornemmelse af, at der ‟var gjort noget ud af det‟. 

Sammenspillet af de forskellige genstande og dekorationer i kantinen kan således begribes 

                                              
73 (IN5:06:55;ln.42) 
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som en atmosfærisk styringsteknologi, der skal sikre, at den ønskede tryghed og omsorg 

også kan aflæses – eller i hvert fald ikke modsiges - af tilbuddets fysiske rammer. Vi kan 

kun spekulativt kæde det æstetiske udtryk sammen med muligheden for ro og søvn, men 

vi noterer os personalets designmæssige ambitioner og stemningsrettede opmærksomhed i 

designet af Natcaféen. 

 

Styring gennem sanser 

Den gennemsigtige skumstruktur betyder, at atmosfærisk styring gennem sanse- og 

stemningsindtryk har gode betingelser, eftersom atmosfæriske ændringer i lokalet 

nemmere kan konditionere alle bobler i skummet. Den atmosfæriske styring tager i 

Natcaféen form af ændringer af sanseindtryk, for at skabe en rolig stemning i Natcaféen. 

Citatet nedenfor illustrerer personalets arbejde med det sensoriske og stemningsmæssige 

design i Natcaféen gennem et fleksibelt lysdesign med mulighed for at styre belysningen: 

 
”I gamle dage, da vi åbnede for seks år siden, der var der store neonrør i loftet, (…)  

så enten var det meget lyst eller meget mørkt. Så fik vi sådan en julekæde (…) (og) 

så faldt lyset ned i sådan en hyggebelysning, og det betød faktisk, at konflikterne 

faldt (…) det var tydeligt, at dem der sådan gik og var sure og gnavne og bed af 

hinanden, de gik i seng eller satte sig og så fjernsyn. Og ud fra det fik vi faktisk 

lavet de lyskasser (..) hvor man kan hæve og sænke lyset, og det benytter vi meget.” 

   (IN5: 17:20f;ln.74-82) 

 

Derover bruges lyssætningen også som en atmosfærisk styringsteknologi, der markerer - 

og skaber - Natcaféens ‟døgnrytme‟74. Som vi har illustreret i kortlægningen dæmpes lyset 

om natten og tændes ved fuld kraft om morgenen. 

 

Natcaféens sensoriske design skabes også af påvirkninger af andre sanseindtryk (jf. 

kortlægningen)75. Varmen fra varmeapparaterne kan siges både at være intention og 

styringsteknologi i Natcaféen, idet stuetemperaturen både er en beskyttelse mod 

vinterkulden og en atmosfærisk påvirkning, der får brugerne til at falde til ro76. 

Ventilationens atmofæriske funktion er at sikre frisk luft (og lugt) i Natcaféen, men den har 

                                              
74 (IN5:18:00;ln.80; F2: ln.210-216; F1:ln.20, 61; F3:ln.121) 
75 (F1: ln. 20) 
76 (F6: ln. 42; F8:ln.33,59; F3: ln.44) 
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også uintenderede effekter gennem sin konstante lave summen, der understøtter den 

rolige stemning (jf. kortlægningen og nedenfor om praksis). 

 

Vi vil også trække fjernsynet frem som en sidste sensorisk styringsteknologi, der udnytter 

skummets gennemsigtighed. Fjernsynets fungerer som audio-visuel ‟baggrundsstøj‟ i 

atmosfæren, og lederen udtaler, at ”(…)for nogen kan det også blive for mørkt og for stille, 

der må godt være sådan lidt baggrundsstøj. Det fungerer godt.” (IN 5: Linje 88-89). Som 

styringsteknologi er TV‟et interessant, fordi det henvender sig til de vågne brugere77. 

Fjernsynet er, forstået som styringsteknologi, en atmosfærisk vaccination mod larm og 

uro, der injicerer en kontrolleret strøm af billeder og lyd i atmosfæren. Denne 

atmosfæriske styring skaber med andre ord kontrolleret uro og støj til de vågne for at 

opnå målet om ro og muligheden for søvn til de sovende. 

 

De sensoriske styringsteknologier muliggøres af skummets gennemsigtighed i forhold til 

lyd, lys og varme. Men den atmosfæriske styring i Natcaféen må samtidig forholde sig til, 

at samme gennemsigtighed, og skummets fysiske skrøbelighed, muliggør boblernes 

indbyrdes påvirkning og forurening af hinanden. Derfor går en del af styringen ud på at 

promovere en særlig atmosfæreetik blandt skummets bobbelkuratorer. Dette foregår 

primært gennem personalet og Natcaféens regler for brugernes opførsel. 

 

Personale og regler 

Når forbuddet mod at drikke, ryge og larme bliver groft overtrådt, kan personalet smide 

brugerne ud og give dem karantæne78, og vi forstår også dette som en del af Natcaféens 

atmosfæriske design. 

Personalet og reglerne virker i deres samspil som atmosfæriske styringsteknologier på to 

måder. For det første kan personalets udsmidning af en larmende bruger forstås som en 

atmosfærisk manipulation, der renser atmosfæren for et forstyrrende og forurenende 

element. For det andet kan reglerne siges at konditionere Natcaféens atmosfære gennem 

truslen om udsmidning, ved at installere en atmosfærisk selvkontrol blandt brugerne, der 

næres af frygten for at blive smidt ud i vinterens kulde. 

                                              
77 (F1: ln.86; F2: ln.84, 94) 
78 (F3: ln.153f; F2:ln.243) 
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Udsmidningens magtperspektiver kan vi udfolde yderligere i forhold til det konkrete 

magtforhold den etablerer mellem bruger og personale: 

 

Grebet er i en Canettisk forståelse selve magtens manifestation, og personalet kan forstås 

som en klo, der griber brugeren og smider ham ud, hvis han overtræder reglerne (Canetti 

1996: 273). For den bruger, der smides ud, er denne manifestation en reel fysisk handling, 

der potentielt udsætter ham for livsfarlige atmosfæriske forhol, når vinternætterne når helt 

ned til de to-cifrede minusgrader, som de gjorde det under vores feltarbejde. Vi kan med 

Canetti sige, at han i yderste konsekvens ‟fortæres‟ af vinterens kulde efter udsmidningens 

‟gribeakt‟. Brugerne frygter derfor at blive smidt ud, og det er gennem denne frygt, at 

udsmidningen påvirker brugerne til en atmosfæreetisk bobbelopretholdelse (Canetti 1996: 

274). 

 

Sanktionen om udsmidningen installerer et særligt magtforhold mellem personalet og 

brugerne, der kan siges at udfordre det atmosfæriske designs intentioner. Personalets mål 

om at skabe et trygt miljø for brugerne udfordres af den trussel, de selv repræsenterer, og 

som de arbejder for at undgå at skulle føre ud i livet79. 

Samtidig er denne sanktionsbaserede magtmekanisme, der er beskrevet af Niklas 

Luhmann, netop magt, fordi udsmidningen ikke truer personalet på samme måde som den 

truer brugeren (jf. ovenfor) (Borch 2007: 393). Magtforholdet med en magtoverlegen og 

en magtunderlegen, der begge søger at undgå en sanktion, er i dette perspektiv, en 

understregning af magtens ustabilitet og afhængighed af frihed (jf. Foucault i 

analysestrategien). For Luhmann ophører forholdet mellem bruger og personalet således 

med at være en magtbinding, så snart brugeren må tvinges ud af atmosfæren (Ibid: 390). 

For Canetti ophører brugeren så at sige med at eksistere som objekt for magten, når 

døren lukkes, og grebet slippes om ham for at lade ham blive fortæret af kulden. 

 

Vi vil i analysen her (og senere på Herberget) sætte disse magtfigurer i spil, for at nuancere 

vores atmosfæriske magtforståelse, så vi mere præcist kan beskrive den sanktionsbaserede 

dimension af det atmosfæriske design, som den udfoldede sig i praksis. 

                                              
79 (F3: ln.9, 130, 146ff) 
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Det ideelle skum og den ideelle kurator 

Som en opsummering på designdelen af magtanalysen af Natcaféen, vil vi beskrive den 

skumformation og de bobbelkuratorer, der ville være resultatet af en gnidningsløs 

atmosfærisk styring i Natcaféen. Det vil sige en styring, der sikrer de overordnede 

intentioner om ro, varme, søvn og tryghed. Det vil vi gøre, ved at beskrive det ideelle 

skum og den ideelle bobbelkurator, som er to sider af samme sag. 

 

Natcaféens skumformation består af tæt forbundne og knapt så isolerede bobler, men 

skummet er ideelt set alligevel en stabil og rolig formation, hvor alle brugere har og 

opretholder en bobbel i skummet, med muligheden for at sove. Det er dermed både et 

konstrueret skum, der faciliteres af de forskellige styringsteknologier og et 

selvkonstituerende skum, der skabes af brugernes egne immuniseringer og 

bobleopretholdelser. 

 

Den ideelle bobbelkurator tager imod de forskellige immuniseringstilbud, og opfører sig 

atmosfærisk etisk ved ikke at påvirke de andre bobler i skummet, og dermed ødelægge 

mulighederne for ro og søvn i skummet. En sådan klimavenlig bobbelopretholdelse er 

særlig vigtig, idet Natcaféens skum er en sensorisk ‟gennemsigtig‟ struktur på grund af 

boblernes cellevægge, lokalets størrelse og skummets densitet; mange mennesker samlet i 

et rum. 

 

Forholdet mellem det ideelle skum og den ideelle bobbelkurator konstitueres, pga. 

skummets egenskaber, som et skrøbeligt afhængighedsforhold, der nødvendiggør en 

sanktionsbaseret magtform til at supplere den atmosfæriske styring. Skummets sensoriske 

gennemsigtighed er selve forudsætningen for personalets arbejde med at skabe en rolig 

stemning og kontrollere de søvnmuliggørende atmosfæriske betingelser for alle boblerne.  

Den atmosfæriske styring er således afhængig af de atmosfærisk ansvarlige kuratorer. 

Atmosfæren kan siges at stemme kuratorerne til søvn og ro, men det er udelukkende 

udsmidningens potentialitet, der kan siges direkte at forme den ideelle kurators handlinger 

– når det atmosfæreetiske princip overtrædes. 
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Dermed kan designet siges at være skrøbeligt, og skummets gennemsigtighed og 

kuratorens betydning gør analyser af styringen i praksis relevante. 

Vi vender os derfor mod atmosfærisk praksis i det følgende. 
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Atmosfærisk praksis i Natcaféen 

Vi vil i første afsnit præsentere skummets selvkonstituering i praksis, og påpege de 

muligheder skummets gennemsigtighed rummer for brugernes gensidige påvirkninger af 

hinanden og af atmosfæren. 

I andet afsnit retter vi fokus mod to forskellige former for påvirkninger af boblerne, der 

havde særlig betydning for den atmosfæriske styring i praksis; henholdsvis taktile og 

auditive påvirkninger. 

Tredje afsnit omhandler Natcaféens stemningsmæssige dimensioner. Vi udfolder her, 

hvordan Natcaféen som atmosfære både rummer stemningsmæssig samklang og 

dissonans, og hvilke styringsmæssige konsekvenser dette har. 

 

Til sidst vil vi, i delkonklusionen på hele analysen af magt og styring i Natcaféen, samle 

atmosfærisk design og praksis. Vi udfolder her de problematikker, den atmosfæriske 

styring af Natcaféen indebærer. 

 

Skummets selvkonstituering i praksis 

Skumstrukturen konstitueres i praksis med en bemærkelsesværdig lighed nat efter nat. De 

fleste af brugerne benytter sig af Natcaféens tilbud om at arrangere et soveleje med 

madrasser og en symmetrisk opstilling af skillevægge langs den ene væg (jf. 

kortlægningen). I natcaféen bliver der således i løbet af kort tid arrangeret en 

skumformation af selvskabte men skrøbelige mikrosfærer. 

Skummets massefylde i Natcaféen var i praksis ofte høj, da de relativt mange brugere om 

vinteren betød en nærhed, og dermed en dårligere isolation, mellem de i forvejen 

gennemsigtige bobler. Skummets densitet og gennemsigtighed er betingende for 

boblernes påvirkninger af hinanden, og af hele atmosfæren (Sloterdijk 2008a: 48). Det er 

bl.a. med eksempler på disse indbyrdes påvirkninger, at vi i de næste afsnit, vil udfolde de 

atmosfæriske dynamikker, der i praksis nuancerer billedet af designets ‟ideelle skum‟ og 

‟ideelle kurator‟ ovenfor. 
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Taktile og auditive påvirkninger og modmagt 

Vores forståelse af atmosfærisk modmagt er, som vi har skrevet i analysestrategien, 

handlinger der transformerer magtens modus, og som dermed ændrer de atmosfærisk 

tilrettelagte mulighedsrum for brugerne. Som vi har illustreret det i kortlægningen og som 

et resultat af designet (jf. ovenfor), kan sådanne transformationer af de designede 

atmosfæriske handlerum i Natcaféen primært udspille sig gennem taktile og auditive 

forstyrrelser.  

I Natcaféen er styringen af temperaturen, belysningen og udluftningen således forholdsvis 

stabil, eftersom brugerne ikke har mulighed for at påvirke disse dimensioner, og den 

atmosfæriske styring, der opererer gennem disse sanseindtryk forløber derfor stort set 

altid efter planen. Men de taktile og auditive sansedimensioner kan i højere grad påvirkes 

af både brugere og personale, og kan derfor kaldes mere ‟demokratiske‟ 

sansedimensioner. 

Vi vil lade muligheden for taktile og auditive påvirkninger i mellem boblerne i skummet, 

hvilket nogle gange kan tolkes som modmagt, strukturere de følgende to afsnit. Her vil vi 

fremanalysere hvordan atmosfæreforstyrrende handlinger i Natcaféen, som vi i praksis har 

observeret, kan siges at udfordre den atmosfæriske styrings ambitioner om at sikre 

muligheden for ro, søvn og tryghed i boblerne. 

 

Taktile påvirkninger 

Vi hørte fra flere af brugerne, at Natcaféen ikke er et sted man vælger at sove hvis man 

har andre muligheder80. En af grundene er, at Natcaféen, selvom den yder en beskyttelse 

mod gadens atmosfæriske trusler, alligevel ikke er et trygt sted at opholde sig. Tyverier er 

ofte årsag til skænderier og konflikter i Natcaféen, men også risikoen for overfald og vold 

skaber for nogle af brugerne en utryghed der gør, at de ikke får sovet meget. En bruger 

fortæller, at falder man i søvn, så er der fare for at de andre brugere bestjæler en81, og 

dette kom bl.a. til udtryk ved at flere brugere holdt sig vågne store dele af natten, og ved 

at nogle brugere valgte at sove i stole. 

 

                                              
80 (F3: ln.145f; IN4: 10:20; ln.73; F6: ln. 36) 
81 (IN4: 17:40;ln.93) 
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Frygten for berøringen lever således i Natcaféen som et resultat af skummets 

skrøbelighed, og det er en frygt, der, særligt i mørke og om natten, kan stige til ”…det 

paniske.” (Canetti 1996: 11). De fysiske grænser mellem boblerne i skummet, er for dårligt 

isolerede i forhold til taktile påvirkninger, til at alle brugere finder ro og tryghed i 

Natcaféen. 

Angsten for en overskridelse, ikke bare af boblens grænser, men også af den ultimative 

private og intime grænse – den konkrete fysiske berøring, næres også af risikoen for det 

totale bobbelkollaps. Vi observerede flere eksempler på sådanne fundamentale 

gennemtrængninger, der ofte var voldsomme. Brugere, der i fuld- og vildskab, væltede ind 

i skillevæggene, og dermed bogstavelig talt landede ovenpå andre brugere. Disse 

korporlige sammenstød kan siges at installere en mere taktil handlestrukturerende frygt i 

brugerne. Denne strukturering kan nuancere billedet af skumdannelsen i Natcaféen, med 

et aspekt der forklarer brugernes bobleopretholdende og distanceskabende arbejde, ikke 

kun som en beskyttelse i mod atmosfæriske trusler, men også i mod mere konkrete fysiske 

trusler og frygten for berøring.  

De taktile påvirkninger udfordrer styringens intention på to måder; bobbelpenetreringer 

spolerer brugernes søvn når de fx får en af skærmene væltet ned over sig, mens 

bevidstheden om skummets skrøbelighed puster til berøringsfrygten, og udstiller 

boblernes manglende evne til at skabe tryghedsimmuniserende grænser til omverdenen.  

 

Auditive påvirkninger 

De auditive påvirkninger i Natcaféen er både betinget af nogle intenderede atmosfæriske 

styringsteknologier og af en række uintenderede effekter af Natcaféens design. Der er dog 

på trods af den atmosfæriske styring gode muligheder for auditive påvirkninger mellem 

brugerne, pga. skummets manglende lydisolerende egenskaber. 

 

TV‟et er en vigtig styringsteknologi, da den sørger for en audio(-visuel) baggrundsstøj, der 

kan berolige rastløse brugere (jf. ovenfor). Derudover findes der en række mere eller 

mindre uintenderede kvaliteter ved Natcaféens atmosfære, der i praksis understøtter 

designets intentioner; dels selve akustikken, hvor billeder, brugere og gardiner nedsætter 

efterklangen, og dels den konstante brummen fra ventilationen, der er med til at skabe 

Natcaféens baggrundsstøj og dermed spiller en betydelig rolle for den auditive dimension 

af Natcaféens atmosfære. Ventilationens og TV‟ets baggrundslydtæppe betyder, at 
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brugerne både har mulighed for at tale sammen uden at forstyrre alle, og at deres bobler 

er immuniseret i mod de lave samtaler som Natcaféen summer af, hvilket er vigtigt for 

muligheden for ro og søvn. 

 

Skummets gennemsigtighed for lyd giver dog brugerne mulighed for med deres auditive 

ekstaser at påvirke og ændre atmosfæren, og den auditive sansedimension (og dermed 

atmosfæren generelt) er derfor i praksis ustabil og uforudsigelig. Lydbilledet i Natcaféen 

er, selv på relativt rolige nætter, altid svingende (jf. kortlægning). Nogle af disse udsving 

stammer ikke fra deciderede modmagtshandlinger, men fra hundenes gøen eller tabte glas 

osv. Andre gange er lydene udtryk for brugeres modstand mod den atmosfæriske 

promovering af en bestemt (rolig) stemning; lyden af brugere, der skændes, råber, synger 

eller på anden måde larmer. Disse forsøg kunne føre til skænderier, og på denne måde 

katalysere mere larm. Sådanne auditive påvirkninger er modmagtshandlinger, der ændrer 

den overordnede atmosfære for de andre brugere og dermed den atmosfæriske magts 

betingelser. Derudover er det handlinger, der kan forstås som en ændring eller afvisning 

af et atmosfærisk tilrettelagt handlerum. 

 

Atmosfærisk modmagt og udsmidning 

De ovennævnte taktile atmosfæreforstyrrelser kan forstås som modmagtshandlinger, både 

når der er tale om tyveri og når der er tale om fysiske berøringer, da begge handlinger er i 

uoverensstemmelse med den atmosfæriske styrings intentioner, og da de således 

modarbejder promoveringen af den atmosfæreetiske boblekurator. Men overtrædelsen af 

det atmosfæreetiske princip bliver, når der er tale om grovere taktile forstyrrelser, straffet 

med udsmidning og karantæne. I sådanne tilfælde kan man sige at modmagtsforsøget er 

mislykket. Derimod bliver auditive atmosfæreforstyrrelser ikke straffet med samme 

konsekvente aktivering af udsmidning og karantæne. Udsmidningen træder udelukkende i 

kraft som rensning af atmosfæren i Natcaféen (jf. design) når en brugers 

atmosfæreforurening er af fysisk og truende karakter. I situationer hvor 

atmosfæreforstyrrelserne er auditive, vejer personalet intentionen om rummelighed 

(varme for så mange brugere som muligt) højere end intentionen om ro. 

 

Den sanktionsbaserede magtform kan siges at devaluere således at de brugergenerede 

auditive påvirkninger kan forstås som modmagtshandlinger i det de formår at ændre den 
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atmosfæriske magts modus (Borch 2007: 390). De brugere, der af den ene eller anden 

grund ikke har lyst til at handle i overensstemmelse med en sådan styring, har som nævnt 

ikke mulighed for at skrue på alle sansedimensioner i Natcaféen, men de kan effektivt 

ændre stemningen og dermed hele skumformationen ved at larme. Brugerne der genererer 

larm og fester, kan således afvise den ideelle bobbelkuratorrolle og både modarbejde 

intentionerne for den atmosfæriske styring og handle i mod det atmosfæreetiske princip.  

 

Forskellige stemninger i Natcaféen 

I kortlægningen har vi beskrevet den rolige stemning, som kan siges at være intentionen 

med den atmosfæriske styring i Natcaféen, men vi har også beskrevet situationer hvor 

stemningen i Natcaféen har været en anden. Vi vil nedenfor udfolde hvordan den 

atmosfæriske styring i praksis kan belyses gennem stemningsmæssige dynamikker i 

natcaféen, hvilket vi udfolder gennem begreberne dissonans og samklang. 

Atmosfærisk dissonans fra TV-hjørnets bobbel 

I kortlægningen beskriver vi en aften, hvor en fest i Natcaféen gik forud for en meget 

urolig nat, hvor brugere placeret i TV-hjørnet drak og larmede mere end normalt og på 

den måde ændrede den rolige atmosfære. 

Det er vores tese, at de atmosfæriske forstyrrelser i sådan en situation kan forklares som 

et resultat af det bratte skift i Natcaféens stemning fra ‟fest‟ til ‟ro‟82. Der opstår en 

stemningsmæssig dissonans mellem TV-hjørnets brugere, der er stemt til fest og andre 

brugeres behov for (og Natcaféens atmosfæriske promovering af) ro. Dissonansen kom 

denne nat til udtryk i vedvarende primært auditive forsøg på at holde Natcaféens 

stemning festlig, hvilket førte til konflikter indbyrdes mellem brugerne, og om morgenen 

til konflikter med personalet og til udsmidningen af en af brugerne, der væltede ind i 

skillevæggene. 

 

Mulighederne for en sådan stemningsmæssig ændring af atmosfæren, som de feststemte 

brugere kaster sig ud i, er betinget af skummets konstruktion og Natcaféens rumlige 

                                              
82 Her spiller alkohol og stoffer uden tvivl også en vigtig rolle, som stemnings og festkatalysatorer. 
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organisering. Det er i dette perspektiv, efter vores mening, ikke tilfældigt eller ligegyldigt, 

at de forstyrrende elementer var placeret i TV-hjørnet83. 

Der er flere faktorer, der kan siges at adskille TV-hjørnet fra resten af Natcaféen og 

muliggøre dannelsen og opretholdelsen af en ‟lokal‟ stemning. Der er lys (og lyd) fra 

fjernsynet, læderstolene danner en halvcirkel med ryggen til resten af Natcaféen, og 

brugerne er placeret med frit udsyn til trappen, hvor personalet kommer ned, hvis deres 

opførsel skal påtales. 

Der opstår således som en del af skummets selvkonstitution en samling af brugere 

omkring TV‟et, der kan skjule sig bag den audiovisuelle støj og møblernes placering, og 

samtidigt giver hjørnet en potentiel ‟stemningsætter‟ gode muligheder for at stemme andre 

brugere lokalt. I det næste vil vi forholde os til den atmosfæriske samklang vi også 

observerede i Natcaféen. 

 

Atmosfærisk samklang 

Den ovenstående stemningsdissonans, der er resultatet af forskellige atmosfærer og 

dermed forskellige ‟stemninger‟ af subjektet, kan også forklares ud fra den ‟atmosfæriske 

habitus‟, der, som hukommelsen af tidligere atmosfærer, sidder i subjektet. Dette 

perspektiv vil vi i det følgende bruge til at belyse den atmosfæriske styrings succes på de 

rolige nætter i Natcaféen. 

 

De rolige nætter kan være udtryk for en stemningsmæssig samklang i mellem brugerne og 

Natcaféen. Mange af brugerne kommer direkte fra gaden og kan dermed siges delvist at 

være stemt ens. I hvert fald kan man sige, at deres atmosfæriske habitus er ens. Kulden og 

mørket sidder i dem, de er trætte og kolde, og har brug for varme, ro og søvn, som er det 

Natcaféens atmosfære tilbyder. På sådanne nætter manifesterer den ideelle skumformation 

sig, og brugerne af Natcaféen opfører sig som idelle bobbelkuratorer, der ikke forurener 

de andre bobler i skummet. Den atmosfæreetiske opførsel, vi på disse nætter observerer 

kan således forklares både som den atmosfæriske styrings succes med at stemme 

brugerne, men man kan også lancere en alternativ forklaring, der medregner brugernes 

‟atmosfæriske habitus‟.  

 

                                              
83 Henvisninger til de to nætter med larm 
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Dissonansen og samklangen ovenfor, kaster lys over en vigtigt udfordring for den 

atmosfæriske styring i Natcaféen. Det er således en grundpræmis for Natcaféen, at alle 

kan komme ind fra gaden, og dermed potentielt være stemt anderledes end flertallet – 

sådan som de festende var det den ovenstående nat. Natcaféens skum er (derfor) designet 

til at kunne rumme og tilfredsstille forskellige atmosfæriske behov. 

TV-hjørnet er en fraktion af skummet, hvor de brugere, der ikke kan eller vil sove, kan 

opholde sig, og hvor TV‟et fungerer som en atmosfærisk sut, der skal skabe ro. Men dette 

rummelige og differentierede skumdesign har også nogle uintenderede effekter, da ‟TV-

boblen‟ i praksis kan blive ramme for en lokal stemningsmæssig ændring, der kan påvirke 

og forurene andre dele af Natcaféens atmosfære. 

  



Kandidatafhandling forår 2011 – ‟Hjemløses atmosfærer‟ af Thomas Brittain og Frederik Bøhling 
Cand.Soc. ‟Politisk Kommunikation og Ledelse‟, v. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

 

93 
 

 

Delkonklusion: Atmosfærisk magt i Natcaféen 

Vi vil i delkonklusionen her opsummere analysen af den atmosfæriske magt og styring i 

Natcaféen.  

 

Den atmosfæriske styring af det ideelle skum er tilrettelagt efter de overordnede 

intentioner om at facilitere ro, varme, søvn og tryghed for brugerne, og det ideelle skum 

er samtidig gennemsigtigt og skrøbeligt. Skummets egenskaber, der følger af at skulle huse 

mange brugere i ét stort lokale, er på én og samme tid styringsteknologiernes 

forudsætning og udfordring, og styringens succes er afhængig af brugernes opretholdelse 

af en atmosfæreetisk praksis.  

Vi sammenligner i det følgende den ideelle skumformation, som designet og 

atmosfærestyringen af Natcaféen promoverer, med skumformationen i praksis. For at 

præcisere de vigtigste indsigter fra analysen, tager vi udgangspunkt i tre karakteristika ved 

det ideelle skum; at det er roligt, trygt og varmt. 

 

Det ideelle skum er roligt  

Det reelle skum er nogle gange roligt, hvilket vi både kan forstå som den atmosfæriske 

styrings succes, og som resultatet af en mere eller mindre tilfældig samklang i mellem 

brugernes stemthed og Natcaféens stemning.  

Men det reelle skum er også nogle gange uroligt som et resultat af brugernes overtrædelse 

af de atmosfæreetiske principper, der på denne måde udstiller skummets 

gennemsigtighed. 

Gennemsigtigheden er auditiv, og det er bl.a. gennem hævede stemmer og råb, at enkelte 

brugere kan konditionere hele skummet. Denne auditive konditionering er et opgør med 

de promoverede idealer for skum og bobbelopretholdelse, og et brud med Natcaféens 

rolige stemning. Disse brud kan siges at være både sensorisk og stemningsmæssig 

modmagt, der ændrer atmosfæren og dermed magtens modus og de af styringen 

tilrettelagte mulighedsrum. 
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Det ideelle skum er trygt 

Den reelle skumformation er ofte stabil. Men designets skrøbelighed bliver udstillet, når 

skillevæggene vælter, hvilket både underminerer muligheden for ro, søvn og tryghed. 

Selv en stabil skumformation er ikke lig med trygge bobler, og det reelle skum kan være 

utrygt selvom grænserne tilsyneladende opretholdes. Denne utryghed genereres af 

muligheden for den taktile penetrering af éns bobbel, og dermed af frygten for berøringen 

af éns krop og ting. I dette perspektiv er boblernes skrøbelighed både fysisk og 

metafysisk. Det vil sige, at den manglende immuniseringsevne mod taktile 

gennemtrængninger også er et mere mentalt immuniseringsbrist, der næres af frygten for 

berøring, og utrygheden fødes og forstærkes af begge dimensioner og deres sammenspil. 

 

Det ideelle skum er varmt (og kan rumme alle brugere) 

Det reelle skum er varmt og kan rumme alle brugere, men skummets rummelighed (der 

kan siges at være et udtryk for hypostaseringen af intentionen om varme) kan udfordre 

andre af den atmosfæriske styrings intentioner.  

Rummeligheden kommer bl.a. til udtryk gennem TV-hjørnet i Natcaféen, der fungerer 

som en skumfraktion, der kan håndtere vågne brugere. Men i det reelle skum bliver 

rummeligheden et styringsproblem, når TV-hjørnet bliver scene for udfordringer af den 

promoverede rolige stemning. Denne del af skummet kan siges potentielt at opløse sig til 

én bobbel med særlige atmosfæriske dynamikker, der er kendetegnet ved en højere grad af 

stemningsmæssig og social interrelation mellem brugerne. Herfra kan nye og uintenderede 

stemninger opstå og spredes i Natcaféens gennemsigtige skum, og dermed ødelægge roen 

og muligheden for søvn. 

 

Rumeligheden udfordres af reglerne om udsmidning. Disse regler er styringsteknologier, 

der skal justere og supplere den atmosfæriske styring i situationer, der kræver mere 

håndfaste indgreb end en atmosfærebåren påvirkning af brugerne kan facilitere. 

I forbindelse med udsmidningen kommer de overordnede intentioner i konflikt med 

hinanden; personalet skal balancere og afveje intentionen om at sikre nogle brugere 

muligheden for ro og søvn, og intentionen om at sikre alle brugere et varmt og sikkert 

sted at være. 

I det reelle skum har vi set, hvordan denne afbalancering primært har vægtet intentionen 

om at huse så mange brugere som muligt, og derved give selv meget besværlige og 
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larmende brugere lang snor. Det er i praksis kun taktile overtrædelser, der bliver straffet 

med udsmidning. Denne rummelighed af er en del af designet, og skyldes formentligt 

også de meget kolde vinternætter, hvor en udsmidning ville have fået alvorlige 

konsekvenser for brugeren. 

 

Styringsproblematikker 

Den atmosfæriske styring i Natcaféen skal således håndtere en række 

styringsproblematikker, som vi kan udlede af det ovenstående: 

 

1. Skummets gennemsigtighed faciliterer muligheden for en effektiv atmosfærisk 

styring, men det er også forudsætningen for effektive atmosfæriske påvirkninger 

fra brugerne, der således har mulighed for at ændre atmosfæren og dermed 

underminere opfyldelsen af styringens ambitioner.  

 

2. Natcaféen skal kunne rumme mange brugere i ét rum, det vil sige at den 

atmosfæriske styring skal håndtere forskellige behov gennem den samme 

atmosfære. Den reelle løsning af problemet, fx gennem TV-hjørnet, er både 

succesfuld og problematisk. TV-hjørnet kan, ved at samle de vågne brugere, 

katalysere atmosfæriske forstyrrelser. 

 

3. Den atmosfæriske styring trækker på en sanktionsbaseret magtmekanisme, der er 

paradoksal, fordi den både når den håndhæves og når den ikke håndhæves 

forbryder sig mod nogle af den atmosfæriske styrings intentioner.  

I afbalanceringen af de forskellige intentioner bliver den sanktionsbaserede magt 

devalueret i praksis overfor larmende brugere. Denne afbalancering af intentioner 

er, dette er vores tese, påvirket af Natcaféens ydre atmosfæriske forhold. Den 

kolde vinter gør rummeligheden mere afgørende end roen indendørs.  
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ANALYSE 2: HERBERGET 

Atmosfærisk kortlægning af Herberget 

Vi vil i det følgende udfolde Herberget som atmosfære. Kortlægningen følger samme 

struktur som i Analyse 1, men adskiller sig ved, at vi her kortlægger en etage med mange 

aflukkede rum (og atmosfærer), hvor Natcaféens kortlægning udfoldede et enkelt rum: 

 

Første del præsenterer fakta og baggrund om Herberget; anden del præsenterer plantegninger 

og detaljer omkring Herbergets fysiske rum og bevægelser; tredje del kortlægger 

sanseindtrykkene på Herberget. 

I fjerde og sidste del samler vi sanseindtrykkene og inddrager Herbergets stemningsmæssige 

dimensioner i en delkonklusion. 

Herbergets billeder findes i billedsamlingen side 25-44; og lydklippene er samlet under 

L2.01-L2.10. 
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Fakta og baggrund om Herberget 

Herberget i Hillerødgade består af flere etager, og vi fokuserer i analysen her på 

Herbergets 2. sal84, og på de 25 mennesker, der boede der, da vi udførte vores feltstudie. 

Samlet set er der 45 herbergsværelser i hele tilbuddet på Hillerødgade, og de er alle 

midlertidige tilbud, hvor beboerne ideelt set maksimalt må bo i 3 måneder. 

 

Priser og regler: 

 Man kan komme og gå 24 timer i døgnet som beboer. 

 Det koster 90 kr. pr. døgn at bo på et enkeltværelse på herberget i 

Hillerødgade. 

 Der er altid fuld belægning på herberget (45-døgnpladser) og man 

indskrives ved at møde op mellem 9-10 hver dag, hvor eventuelle ledige 

værelser fordeles. Der afvises typisk fem til ti mennesker om dagen, fordi 

der ikke er plads (Sørensen 2010: 72). 

 Hunde er tilladt. 

 Det er forbudt at ryge og drikke på fællesområderne men ikke på 

værelserne. 

 Det er forbudt at larme om aftenen og om natten, og Herberget kan, efter 

en advarsel, smide en beboer ud, hvis reglerne overtrædes.  

 

Rum og bevægelse 

Vi fokuserer igen på de fysiske rammer og den rumlige organisering, der på Herbergets 2. 

sal adskiller sig betydeligt fra forholdene i Natcaféen.  Vi beskriver først de enkelte 

værelser, og derefter Herbergets fællesarealer. 

 

                                              
84 Der er sammenlagt 110 pladser, hvoraf 65 af dem i realiteten fungerer som permanente botilbud eller 
bofællesskaber. Enten i form af en særlig afdeling for psykisk syge, eller som en slags bofællesskab. 



Kandidatafhandling forår 2011 – ‟Hjemløses atmosfærer‟ af Thomas Brittain og Frederik Bøhling 
Cand.Soc. ‟Politisk Kommunikation og Ledelse‟, v. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 

 

98 
 

Værelserne  

De fleste værelser er små – under 2 gange 4 meter. Stort set al gulvpladsen er optaget af 

de mest nødvendige ting; en seng, to små borde, et køleskab, og 3 stole. Der er ikke plads 

til bevægelse, men værelserne danner alligevel rammen om det meste af beboernes 

hverdag. Det kan både være beboernes egne værelser og i lige så høj grad andres85, da der 

er mange besøg og fester på værelserne. Når sengen bliver taget i brug, kan et enkelt 

værelse huse op til 8 mennesker samtidig86. Døren åbnes ofte i forbindelse med hygge 

eller fest, så gangen tages i brug som en udvidelse af værelset87(B130). 

En åben dør ændrer i det hele taget fornemmelsen af værelset, fra at være et lille privat 

rum, når døren er lukket, til et ‟semi-privat‟ rum, der smelter sammen med gangen (jf. 

nedenfor). En åben dør, er samtidig et signal om, at andre kan komme forbi, og nogle 

beboere ”var der hurtigt, hvis de så en åben dør” 88. Til tider må man endda lukke døren, 

hvis ikke det skal ”vælte ind med folk fra gangen”89. Værelserne er oprindeligt bygget med 

dobbeltdøre (som på plantegningen), men mange beboere har taget den inderste af, fordi 

den optager for meget af værelsets begrænsede plads90. Dette har betydning for værelsets 

lydisolering, som vi vender tilbage til. 

                                              
85 (IN1:13:35; ln.46) 
86 (IN2: 02:35; ln.8; F7:ln.47) 
87 (IN2: 03:35; ln.13) 
88 (IN2: 11:40; ln.29 & 12:42; ln.32) 
89 (IN2: 12:42; ln.32) 
90 (IN6:15:35;ln.24) 
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Figur 12 Plantegning over Prebens værelse og billeder fra Sørens og Finns
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Fællesarealerne 

På næste side findes en samlet plantegning over Herbergets 2. sal (billedmaterialet side 

27). Gangen er det fællesareal med flest samtaler og interaktioner, og det er en sjældenhed, 

at alle dørene er lukkede samtidig. Skiftende konstellationer af åbne og lukkede døre gør 

gangens fysiske organisering uregelmæssig og dynamisk, og dørene bryder med den lige 

vej ned ad gangen. 

En åben dør medfører en sammensmeltning af værelset og gangen; en grænseopløsning, 

der bringer hvert rums karakter og funktion tættere på hinanden. Det private bliver fælles, 

og det fælles bliver brudt af lommer af private opholdsmuligheder. 

 
Figur 13 Illustration af sammensmeltning af værelser og fællesarealer 

 

Herbergets fysiske organisering gør samtidig også gangen til en uundgåelig ramme for 

dagligdagen, eftersom gangen er eneste adgang til de rum, der huser de basale funktioner, 

som værelset ikke rummer; køkken, toilet og adgang til trappen. Et toiletbesøg betyder 

derfor en rute forbi åbne døre i den smalle gang, der er scene for uundgåelige møder med 

andre beboere, og således også for ballade og konflikter91. 

 

                                              
91 (F7:ln.20, 57, 95; ) 
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Figur 14 Plantegning af Herbergets 2. sal



 

Sanseindtryk 

Vi vil nedenfor fortsætte kortlægningen og beskrive sanseindtryk fra herberget, inden vi til sidst 

udfolder atmosfæren som samlinger af sanseindtryk og stemninger. 

Auditive indtryk 

Vi tager primært udgangspunkt i lydbilledet, som det tegnede sig indefra et værelse, og nedenfor 

har vi illustreret de forskellige lydindtryk og lydkilder, som vi har struktureret afsnittet efter. 

 
Figur 15 Horisontal illustration af et værelses lydkilder 

 

Lydbilledet på værelset stammer fra enten:  

 Lydende inde fra værelset (RØDE PILE) 

 Lydende fra gangen, der kommer forholdsvist uhindret ind gennem døren, eller 

væggen til naboværelset (LILLA PILE) 

 Lydende fra huset, der kommer fra betonkonstruktionen (GRÅ PILE) 
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Lydene inde fra værelset 

Værelserne har en rungende akustik med en del efterklang og lave lyde som en hvisken, et urs 

tikken og køleskabets brummen, overdøver flere af Herbergets andre lyde92. De fleste af de 

beboere, vi talte med, har som regel en radio tændt på deres værelse hele dagen93. Denne 

værelsesinterne baggrundslyd er vigtig for beboerne, og lydklippene L2.10 og L2.08 giver 

eksempler på skift fra et lavt til et højt internt lydniveau94. 

Hvis de interne lydkilder er slukkede eller lave, er der næsten uafbrudt lyd udefra – enten fra 

gangen eller fra resten af huset. 

 

Lydende fra gangen 

Der strømmer snak, råb og musik ind gennem døren eller væggen fra gangen, trappen og andre 

værelser. L2.02 og L2.04 er eksempler på hvor tydeligt man kunne høre lydene (samtale, 

hundgøen) fra gangen, der nemt nåede 40-60 dB(A) inde på værelset95. 

Gangen har en meget rungende akustik, der forstærker lydbilledet markant. På gangen kan 

almindelige samtaler og host således måles til 70 dB(A) på trods af lang afstand til lydkilden. I 

opholdsrummet målte vi en formiddag 80-90 dB(A) ved højlydte samtaler, svarende til en 

motorcykel på 8 meters afstand96. Lyden fra gangen, trappen og opholdsstuen når, på grund af 

gangens efterklang, beboerne i en høj men mudret form fra ubestemmelige steder på Herberget 

(L2.05; L2.07). 

Det er vigtigt for en forståelse af lyden, at man kan høre, hvem der taler, og om det er et 

skænderi eller bare snak97. Beboerne nævnte larm som irriterende, og vi oplevede selv larmen 

som ekstra forstyrrende, når vi om natten kunne høre samtaler, men ingen af samtalernes 

detaljer98.  Der ligger ofte en aggressiv grundtone i lydene, som beboerne, i modsætning til os, 

har vænnet sig til99 (jf. metodeafsnit). Beboernes indbyrdes relationer kan derudover betyde 

                                              
92 (F7:ln.40) 
93 (IN1: 05:30; IN4:25:00; IN2: 32:15) 
94 (F7:ln.33) 
95 (F7:ln.34f; IN1: 18:21;ln.76), gangens lyde udefra høres inde på værelset med en styrke (40-60 dB(A)), der 
svarer til en almindelig samtale. 
96 (F6:ln.10-15); 70 dB(A) er den almindelige grænse for stærkt generende lyd, og svarer til en støvsuger, 90 
dB(A) kan give høreskader ved udsættelse i over 8 timer. 
97 (F12:ln.54; F7:ln.115) 
98 (F4: ln.52f; F7:ln.55; F4:ln.53) 
99 (IN4: 20:40; ln.103) 
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flere nuancer i, hvordan larmen sætter en stemning for den enkelte; nuancer vi ikke har adgang 

til empirisk, men beboerne ved hvem, der er de larmende på deres gang. 

 

Om auditive udsving og brud i lydene fra gangen 

Beboerne mødes tit på hinandens værelser og drikker, tager stoffer og hører musik100, og det 

var larm fra ‟fester‟ i nattetimerne, der udløste de fleste konflikter101. Vi vender tilbage til de 

stemningsmæssige og magtmæssige dimensioner ved disse lyde af ‟fest‟ på Herberget, og 

sammenhængen med indtagelse af alkohol (og stoffer) på alle tider af døgnet102. 

Nogle af Prebens naboer larmer ofte om natten, og det største problem er: 
 

”(…) at lydstyrken den kører op og ned hele tiden…hvis det 

så bare var højt hele tiden, men det er det ikke.(…)Det er 

faktisk mere irriterende, at den kører sådan her (kører 

hånden op og ned).” 

”Hvad gør du så?” 

(Preben siger ikke noget, men finder 3 ørepropper frem, han 

har stående på skrivebordet) 

  (IN2: 17:38) 

 

Disse auditive udsving er en del af Herbergets lydbillede, og de er ofte anledning til konflikt 

med de beboere, der ønsker at sove. Beboerne må derfor tilpasse sig lydende fra gangen, og de 

kan til en vis grad selv styre de ustabile auditive indtryk på deres eget værelse; ørepropper om 

natten, eller en tændt radio og lukket dør hele dagen (jf. ovenfor). 

  

                                              
100 (IN6:47:05;ln.157) 
101 (F7:ln.17; IN2: 19:56, ln.69; IN6:33:10;ln.131) 
102 (F6: ln.12 ; F7:ln.17,49 ; F2:ln.186; F5:ln.59) 

Figur 16 Prebens Ørepropper 
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Figur 17 Fest på værelser og i opholdsrummet 

 

Lydende fra huset  

De eksterne lyde fra hele huset blev tydelige for os, da vi slukkede lyset på vores feltophold. 

Når der også var stille på gangen og trappen, kunne vi høre et meget bredt spektrum af lyde fra 

hele huset (L2.01). Nogle af husets lyde er meget tydeligt båret af betonvæggene; lyden af en 

hunds negle mod gulvet på værelset ovenover, en dør, der lukker på en anden etage, og en stol, 

der rammer et varmeapparat103. Man mærker hele tiden, at der er mange, der er vågne, og at 

Herberget er fyldt af aktivitet i løbet af natten (f.eks. kl.2 og kl.5104). 

 

Vi har ovenfor i detaljer redegjort for lydbilledet på de enkelte værelser, og vi har undervejs 

henvist til de lydklip, der kan illustrere dem yderligere (L2.01-L2.10). Lydbilledet på Herberget 

er differentieret og sammensat, både hvad angår kilder, niveauer og stemninger. Langt den 

største del af lydbilledet består af stemmer, ofte ophidselse påvirkede, og under det ligger et 

tæppe af lyde af menneskelig aktivitet fra hele huset. Gangens rungende akustik spillede en 

vigtig rolle for lydens lette udbredelse til de enkelte værelser. 

                                              
103 (F7:ln.38, 100) 
104 (F7:ln.93,105) 
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Vi kommer nærmere ind på lydens stemningsmæssige rolle i sammenspil med andre 

sanseindtryk på Herberget i delkonklusionen på denne kortlægning og i magtanalysen. 

 

Taktile indtryk 

Temperaturen på herberget var udelukkende et emne under interviewene i forbindelse med 

alternativet; et liv på gaden105. Vinterkulden, der var særligt present, mens vi var på feltarbejde, 

har, som en forestillet taktil oplevelse, større betydning for beboerne end den stabile temperatur 

på omkring 20 grader på herberget, hvor alle værelserne havde varmeapparater106107. 

Beboernes senge er meget bløde springmadrasser, der er hævet over jorden og fast inventar på 

værelset; et konstant tilbud om en blød ‟rigtig‟ seng, der ikke kræver forberedelser – endnu en 

taktil kontrast til livet på gaden. 

 

Visuelle indtryk 

Lysindtryk 

På herberget er der lys på fællesarealerne døgnet rundt. På gangen kommer lyset fra neonrør i 

loftet, og den konstante og kraftige belysning forstærker følelsen af, at man er på en institution 

(B102 eller B121). Derudover er belysningen med til at skabe en detaljeret fornemmelse af 

rummet, og man kan tydeligt se og fornemme hinanden i detaljer, når man mødes på gangen. 

 

Beboerne kan selv styre lyset på deres værelser, og vi så flere eksempler på hvordan de 

arbejdede med at ændre det skarpe lys fra den sparepære, som herbergsværelset som 

udgangspunkt. Preben havde skiftet sparepæren ud med en glødepære, Lise dæmpede og 

farvede med stofstykker lyset fra lampen i loftet (se B124 og B134), og Finn fortæller da vi 

interviewer ham om hans billeder, at han tit tænder stearinlys108. 

 

Dekorationer  

Værelserne på Herberget havde overordnet set samme interiør: en enmandsseng, et lille 

skrivebord og et par stole. De oplevedes alligevel som markant forskellige atmosfærer, blandt 

                                              
105 (IN4: 11:40: Ln.85; IN1:23:55; ln.107) 
106 (F7:ln.45, 109 
107 (IN4:16:40;ln.90) 
108 (IN1: 17:23;ln. 71) 
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andet på grund af de forskellige visuelle indtryk, der stammede fra beboernes ejendele 

(sengebetræk, tøj, askebæger osv.), og de dekorationer eller billeder de havde udsmykket 

værelserne med (se Figur 1 nedenfor og B145; B146; B149-B151). Det betyder noget for flere 

af de beboere, vi har talt med, at skabe en hyggelig og hjemlig stemning på deres værelser: 

 
”Jeg synes bare at man får sådan en mere hjemlig følelse af at ha‟ nogle ting omkring sig. 

Det behøver ikke at være dyre ting, det behøver ikke at være noget, som koster en millard 

altså. (…) bare man har et eller andet som er dekorativt ik‟ også? (…) det er sådan nogle 

småting, som gør, at man efterhånden…ja…føler sig hjemme på en eller anden måde 

ik‟?”    (IN1: 02:40) 

Vi fik igennem vores fotoetnografiske forløb selv adgang til at se værelserne, og vi fik en række 

billeder af dekorationerne; alt fra papvinsæsker og spillekort til en tabt marmorflise og en tørret 

oreganokvist. Vi har udvalgt nogle af beboernes billeder og præsenterer dem nedenfor (der 

findes flere i billedmaterialet side 31f). 

Der er også stor forskel på værelsernes fremtoning udover det rent dekorative; nogle er meget 

rodede, beskidte og kaotiske, mens andre er nydelige, ryddelige og rengjort for nyligt109. 

Figur 18 Dekoration og lyssætning på værelset 

 

                                              
109 (IN6: 38:45;ln.143) 
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Perspektiv 

De åbne døre ændrer gangens visuelle indtryk og skaber nye perspektiver og blokeringer. Både 

fordi de bryder gangen op og skaber mindre rum, og fordi mulighederne for at se ind til 

beboerne bringer liv og variation til gangens ellers institutionsprægede visuelle indtryk (B133). 

De åbne døre ændrer også de enkelte værelsers visuelle indtryk markant, ved at beboeren får 

mulighed for at se og blive set, og ved at gangen og værelset smelter sammen visuelt. 

 

 

Olfaktoriske indtryk 

‟Baggrundslugten‟ på herberget er en blanding af lugte, der kan beskrives som lugten på et 

hospital for alkoholikere og storrygere; en markant syntetisk lugt af industrirengøringsmidler, 

hvori lugte fra beboernes tøj, alkohol og røg blandes på fællesarealerne110. 

De værelser, vi var inde på havde hver sin egen nuance af denne baggrundslugt, med forskellige 

variationer af røg, gammelt tøj, hundefodder, mad og hash111. Luften var også mere eller 

mindre ‟tung‟ på værelserne afhængig af om beboeren lufter ud, gør rent og tømmer 

askebæger112. 

For os var lugten af røg markant, og de åbne døre til værelserne (jf. ovenfor) bidrog til, at røgen 

var til stede på fællesarealerne også. Generelt virkede det som om, at de lugtene  spillede en 

markant større rolle for os end for beboerne på Herberget. 

  

                                              
110 (FN3:ln.54) 
111 (FN12:ln.29; FN1:ln.72; ) 
112 (IN1: 17:04:ln. 68) Den eneste ikke-rygende beboer tillod ikke røg på sit værelse, han havde duftlys og han 
luftede meget ud 
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Delkonklusion: Herbergets stemninger og samlinger af 
sanseindtryk 

At beskrive sansernes sammenspil og stemninger på Herberget er en anden opgave end i 

Natcaféen. Herberget rummer flere forskellige stemninger og atmosfærer, der er afgrænset af de 

enkelte værelser, og vi har ikke haft samme adgang til at mærke og observere alle disse 

stemninger (metodeafsnit). 

Vi har i kortlægningen udfoldet, hvordan værelserne og gangen på Herberget ofte flyder 

sammen og påvirker hinandens sensoriske sammenspil og stemninger, og det er denne 

sammensmeltning, vi her lader strukturere de to følgende afsnit. 

 

Vi vil først beskrive stemninger på gangen, derefter vil vi beskrive, hvordan gangens stemning 

opleves inde fra et værelse, fordi denne oplevelse og mødet mellem forskellige stemninger er årsag 

til de fleste konflikter på Herberget113. 

 

Gangens stemning af intens rastløshed 

Stemningen på gangen, som vi her beskriver som en intens rastløshed, skabes af en række 

sensoriske sammenspil mellem beboerne, der mødes på gangen, og af gangens atmosfæriske 

dimensioner. 

 

Beboerne mødes på gangen, der er smal og ikke efterlader meget plads til at undvige hinanden. 

Gangens størrelsesforhold presser med andre ord brugerne sammen, og ansigternes og 

kroppenes udtryk og gestikulationer fremhæves i det klare lys, mens de auditive ekstaser blander 

sig og forstærkes af gangens rungende akustik. 

Beboerne er kontaktsøgende, hvilket vi oplevede, når vi under vores feltarbejde ikke kunne 

opholde os ubemærket på gangen eller sidde anonymt i opholdsrummet114. De er ofte 

påvirkede og henvender sig aggressivt eller voldsomt til hinanden. 

Det er en søgen efter kontakt, der også kommer tydeligt til udtryk gennem de åbne døre til 

værelserne, der fungerer som en invitation til udefrakommende. Røg, lugt og musik strømmer 

ud på gangen gennem den åbne dør, der danner rammen om de kontaktsøgendes blikke fra 

                                              
113 (IN6:33:10;ln.131) 
114 (F6:ln.9ff) 
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gangen og fra værelset. Dermed blev beboernes egne værelser og disses atmosfærer og 

stemninger en del af gangens sensoriske sammenspil og omvendt. 

 

Den rastløse stemning på gangen, der blandt andet skabes af de ovenstående atmosfæriske 

dynamikker, understøttes også af udsvingene i de gangstemmende ekstaser. Aktiviteten på gangen 

kan beskrives som retningsløs og omskiftelig; samtaler bliver hurtigt afbrudt og fokus skifter, 

enten til nye emner eller nye personer, der dukker op. Beboerne bevæger sig på gangen, men 

uden egentligt formål115. Forbipasserendes blikke mødes og kommentarer udveksles. Musikken 

skrues op på et værelse med fest, og ned igen snart efter. 

Der opstår således en rastløshed i form af de sensoriske sammenspils dynamiske udsving, der 

både er resultatet af brugernes omflakken, af auditive brud og af rytmer fra nogle af værelserne 

eller fra gangen. 

 

Rastløsheden, det skiftende fokus og den høje stemmeføring følger også af, at beboernes 

samvær på Herberget stort set altid indebærer indtagelsen af enten stoffer, eller alkohol eller 

begge dele116. Det er tågede blikke, slørede stemmer og voldsomme gestikulationer, i det hele 

taget en mangel på kontrol over kroppen. Det er kort afstand mellem den andens ansigt og 

hans ånde af sprit og røg, og det er skiftende døgnrytmer og nogle gange flere døgn uden 

søvn117. 

 

Vi koncentrerer os i det følgende om denne auditive spredning af lyden fra gangen til de enkelte 

værelser, og på de sansesammenspil, der kan siges at konditionere dens betydning. 

 

Gangens stemning inde fra et værelse 

De enkelte værelser er unikke atmosfærer i ens rammer. De er udgjort af forskellige beboere, 

dekorationer, ting og lugte, men har samme størrelse, møblering, og tynde trædør, der forbinder 

dem til gangen. 

Vi har allerede udfoldet, hvordan de auditive indtryk på et herbergsværelse er udgjort af et 

sammenspil af forskellige lyde fra beboere og hunde på Herberget, men vi har endnu ikke 

forholdt os til, hvordan lydene fra gangen og de andre værelser er med til at påvirke stemningen 

                                              
115 (F4:ln.54) 
116 (IN6:6:55;ln.157) 
117 (IN2:39:00; ln.167) 
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inde på et værelse om natten. Vi tager således udgangspunkt i en tænkt situation, hvor en 

beboer skal sove, hvilket vi selv oplevede118. 

Et værelse med ro og slukket lys er en sensorisk konstellation, der er med til at skabe en 

stemningsmæssig diskrepans mellem værelsets rolige stemning og larm fra fester på gangen eller 

andre steder på Herberget. En af årsagerne til, at disse lyde udefra er stemningssættende, er 

udsvingene i de auditive indtryk (Lund et al. 2007: 83). Lydniveauet på herberget er 

uforudsigeligt; og der er stor forskel på lydene fra nat til nat, og fra minut til minut.  

  

”Vi kan rette opmærksomhed og bevidsthed mod en genstand eller mod en sansemodalitet: Enten alle 

sanser om én ting eller én sans om alle ting.” (Nørretranders 1998: 169). I mørket er det de auditive 

indtryk, man opfatter hele atmosfæren ud fra, og lydene skaber associationer og 

stemningsindtryk med en kraft, der bl.a. er et resultat af de auditive sanseindtryks potentiale til 

at inddrage hukommelsen og vække minder (Tonkiss 2003: 307; Pallasmaa 2005: 50). 

Lyden fra en fest på et andet værelse griber og aktiverer derfor bevidstheden om omgivelserne. 

Forestillingskraften bliver i mørket aktiveret, og ud fra de opfattede lyde fra hele huset, dannes 

der billeder på nethinden, der kan siges at gengive eller simulere andre sanseindtryk. Lyden af 

flasker, der bliver knappet op - eller klirrer – kan føre tankerne hen på smagen af øl og 

fornemmelsen af at være fuld og i selskab med andre. Den rolige stemning på et værelse bliver 

om natten udfordret og påvirket af andre stemningers ekstaser, der primært gennem lyd 

gennemtrænger store dele af Herberget. 

  

De tynde døre er med til at konstituere de enkelte værelser som netop værelser, og ikke 

lejligheder. De kan godt nok låses af, men de ligger tæt forbundne med hinanden og resten af 

herberget. Når gangen bærer larm og skænderier ind til den sovende, så er det ikke ligegyldig 

larm for ham. Det er tværtimod nærværende lydindtryk skabt af mennesker han kender, der 

opholder sig i et rum, der om dagen smelter sammen med hans værelse. 

 

 

Overordnet set er gangens rastløse stemning et dynamisk sammenspil mellem påvirkede 

beboeres ekstaser og de fysiske rammers intensivering af disse. Beboernes bevægelser og 

værelsernes åbenhed skaber et dynamisk og omskifteligt sammenspil af lyde, lugte og visuelle 

                                              
118 (F12:ln.54) 
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indtryk på gangen. Værelserne er dårligt isolerede mod auditive atmosfærepåvirkninger, og vi 

har beskrevet hvordan, festen, som den opleves om natten fra et mørkelagt værelse er en særligt 

forstyrrende stemning.  

Vi vender os nu mod analysen af atmosfærisk magt, hvor vi placerer den rastløse stemning som 

en del af Herbergets atmosfæriske magt og styrings udfoldelse. 
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Atmosfærisk styring og magt på Herberget 

Vi vender os nu mod analysen af atmosfærisk magt på Herberget. Igen falder analysen af magt i 

tre dele. 

En første del om det atmosfæriske design og styringens intentioner og teknologier, og en anden 

del om, hvordan denne styring udspilles i praksis. Vi afslutter med en delkonklusion, der samler 

og diskuterer indsigterne fra de to analysedele. 

Vi sætter kortlægningen ovenfor i spil i magtanalysen sammen med andre empiriske kilder om 

Herberget og dets beboere. 

 

Herbergets atmosfæriske design   

I analysen af designet af Herberget vil vi udfolde hvordan den atmosfæriske styring også på 

herberget er tilrettelagt efter nogle bestemte intentioner, og udspiller sig igennem en række 

konkrete atmosfæriske teknologier. 

Til sidst opsummerer vi designet ved at præsentere den ideelle skumformation og den ideelle 

bobbelkurator, som de ville manifestere sig ved en problemfri atmosfærisk styring. 

 

Intentioner 

Herberget i Hillerødgade er et midlertidig botilbud, hvor nye beboere bliver indskrevet, får sit 

eget værelse, betaler husleje og kan opholde sig alle døgnets timer. I et atmosfærisk 

styringsperspektiv er den overordnede intentionen med herberget, at tilbyde en fuldkommen 

atmosfærisk pakke, der også yder beskyttelse om dagen, og som dermed beskytter mod den 

usikkerhed og de atmosfæriske omvæltninger, som Natcaféens brugere er udsat for på gaden. 

 

Samtidig er det intentionen, at herberget skal være et atmosfærisk tilbud på lånt tid. Herbergets 

officielle status som midlertidig boform betyder, at værelset ideelt set skal være et stop på vejen 

fra gaden mod en fast bolig (jf. problemfelt). Spændingen i mellem ikke at kunne håndtere sin 

boligsituation ved indskrivningen og at være klar til at flytte i egen lejlighed efter tre måneder, 
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tegner et billede af en intention om en markant udvikling for beboerne119. Herberget og 

personalet skal, blandt andet gennem en ‟social handleplan‟:”…yde den enkelte beboer/bruger 

størst mulig hjælp og støtte til et arbejde mod i videst muligt omfang at blive selvhjulpen og i stand til at 

klare sig udenfor hjemløseområdet.”120. 

Intentionen om, at beboerne på sigt skal kunne klare sig udenfor hjemløseområdet, begriber vi i 

det følgende atmosfærisk. Herberget kan siges at fremstå som en bobbelkuratorskole, hvor 

beboerne skal lære at opretholde sin egen bobbel på en særlig måde, uden at forstyrre de andre 

bobler i skummet.  

 

Beboerne på herberget, hvoraf de fleste har et stof- eller alkoholmisbrug, har alle mulighed for 

at ryge, tage stoffer og drikke på værelserne, men de tilbydes samtidig misbrugsbehandling, og 

Herbergets intention er, at alle beboere skal være i behandling, hvis de har et misbrug. 

Muligheden for misbrug begrænses altså ikke, men intentionen er, at beboerne i stedet benytter 

sig af muligheden for behandling. 

 

I det næste afsnit vil vi nærmere beskrive hvordan de atmosfæriske styringsteknologier på 

herberget arbejder med at tilrettelægge beboernes selvstyring.  

 

Styringsteknologier 

Styringsteknologierne på herberget er, som en understøttelse af intentionen om at skabe 

selvkørende bobbelkuratorer, produktive teknologier. Vi uddyber dette gennem udvalgte 

styringsteknologier nedenfor, men påpeger også hvordan styringen kan tage en mere åbenlys og 

håndgribelig form, når den atmosfæriske selvstyring løber af sporet. 

Vi har samlet styringsteknologier i to afsnit om henholdsvis ‟Værelset og bygningen‟, og ‟Nøgler 

og udsmidning‟. 

 

                                              
119 Denne intention minder om Foucaults identificering af en særlig disciplinær magtform, der virker gennem en 
spatial og temporal differentiering af subjekter, der synliggør subjektet og dets udvikling for magten. Den 
disciplinære magts produktive modus og mål adskiller den fra en suveræn magtudøvelse (Borch 2005: 15).  
120 (http://www.kkherberg.dk/t2w_659.asp). 

http://www.kkherberg.dk/t2w_659.asp
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Værelset og bygningen 

Beboernes værelser er de vigtigste atmosfæriske styringsteknologier på Herberget, da værelset er 

den bobbel, hver beboer skal lære at varetage i løbet af sin atmosfæriske læreproces. Vi har 

præsenteret værelsernes sensoriske og atmosfæriske egenskaber i kortlægningen, og hvordan 

værelsernes udstyr; varmeapparat, lamper, vinduer, døre med lås giver beboerne muligheder for 

selv at kontrollere deres atmosfæriske betingelser. 

 

De fysiske og arkitektoniske forhold, indebærer også en række begrænsninger i den 

atmosfæriske egenkontrol; vigtigst er her værelsernes størrelse, funktion og placering på 

herberget. Beboerne har ikke mulighed for at stille alle basale behov på deres eget værelse, da 

der hverken er toilet, bad eller køkken. Det betyder, at den fælles gang, hvortil værelsernes døre 

fører, er et uundgåeligt forbindelsesled for beboerne (jf. kortlægning). 

Gangen er beregnet til at beboerne skal kunne bevæge sig mellem værelser og Herbergets andre 

arealer. Lyset er tændt døgnet rundt på gangen, hvilket er en konsekvens af bygningens 

elektriske installationer. Dette er et levn fra husets opførsel i 1963, hvor en central atmosfærisk 

styring var en del af designet af det daværende sommerhotel og vinterherberg121. Vi vender 

tilbage til gangens og belysningens betydning i praksis. 

 

Der er altså både muligheder og begrænsninger for beboerne indlejret i det arkitektoniske 

design af herberget. Ikke alle aspekter af herbergets udformning kan siges at være designet i 

forlængelse af intentionerne for den atmosfæriske styring (jf. belysningen), og vi vil i analysen af 

den atmosfæriske styring i praksis påpege flere uintenderede atmosfæriske dimensioner og deres 

betydning for beboere, værelser og gang.  

 

Nøgler og udsmidning 

Reglerne på Herberget og personalets forskellige funktioner og rutiner i dagligdagen virker som 

styringsteknologier, der kontrollerer eller støtter beboernes atmosfæriske selvstyring og 

udvikling. Eftersom den atmosfæriske styrings overordnede mål er, at få beboerne til at styre 

(deres bobler) selv, skal medarbejderne på herberget oscillere i mellem på den ene side at give 

beboerne tid og rum til selvstyring, og på den anden side at udøve den nødvendige 

kontrollerende og støttende funktion. 

                                              
121 (IN6:6:20; 54:25) 
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Man kan forstå de to styringsteknologier; personalets nøgler og herbergets udsmidningsregler, i 

forlængelse af ovennævnte balancegang. 

 

Medarbejderne har systemnøgler, der kan åbne alle herbergsværelsernes døre, og nøglerne 

understøtter både personalets omsorgsfunktion og kontrollen med selvstyringen. Hver dag kl. 

9:30 går personalet den såkaldte ‟døderunde‟, hvor nøglen tages i brug, hvis beboerne ikke 

åbner ved personalets banken122. Døderunden er ifølge personalet  ”(…) en omsorgsopgave, 

fordi vi skal være sikre på, at der ikke ligger nogle, der enten er syge eller i værste fald døde” (IN6: 

37:20;ln.136). 

Samtidig understøtter nøglen personalets overvågende og opdragende funktion, både ved 

løsning af konflikter på værelset, og når der om onsdagen er ‟værelsestjek‟, hvor personalet 

blandt andet sikrer, at der ”jo også vaskes gulv en gang imellem, så de ikke gror til i eget hul!” (IN6: 

40:08; ln.145; B128). 

 

Nøglen er således en atmosfærisk styringsteknologi, der virker gennem en potentiel fysisk 

adgang til den enkelte beboers aflåste værelse. Der er altså ikke tale om en omnipresent 

overvågning som fra Foucaults analyser af Benthams panoptikon123, men om en latent 

overvågningsmekanisme, der jævnligt manifesterer sig som fysiske penetreringer af beboerens 

bobler124. 

Nøglen kan i forlængelse af dette også siges at fungere som en Canettisk magtmekanisme ved at 

installere en taktil dimension i den atmosfæriske styring af Herberget. Personalets mulighed for 

at bryde ind til beboeren er en sanktionsmulighed, der i dette perspektiv virker disciplinerende i 

kraft af den potentielle frygt for en konkret fysisk gennemtrængning og berøring af beboernes 

bobler, hvis den atmosfæriske selvstyring kører skævt. Beboernes bobler adskiller sig i den 

forstand fra en ‟normal bolig‟ ved ikke at facilitere den privatgrænse og tryghed som kontrollen 

over hvem der har adgang til dit hjem giver. 

 

Endnu en fysisk magtmanifestation udspiller sig gennem udsmidningen, der har samme 

luftrensende funktion som i Natcaféen, når den føres ud i livet, men som også virker ved at 

installere en frygt for sanktionen. Atmosfærerne både i Natcaféen og på Herberget kan således 

                                              
122 (F7:ln.135) 
123 (Borch 2005: 15) 
124 Boblernes membran har et indbygget svagt punkt i form af nøglehullet - lokaliseret lige under sprækken til 
beboernes nøglekort (B111 og B157). 
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siges begge, gennem reglerne for udsmidning, at være podet med deres eksteriør; vinterens 

kulde. 

Udsmidningen på Herberget har til formål at mindske den atmosfæriske forurening af andre 

bobler i skummet på bekostning af den udsmidte, hvilket kan forstås som en utilitaristisk 

klimapolitik, som vi vender tilbage til i dens udfoldelse i praksis nedenfor. 

Et af de overordnede mål med Herbergets styring er, at beboeren lærer at handle 

atmosfæreetisk; hvilket han skal kunne for at bo i egen lejlighed, og frygten for udsmidningen er 

med til at bearbejde brugeren til at tage et atmosfærisk hensyn til sine naboer. 

 

Personalet er i stand til både at gribe ind og lade være efter behov, og jo mindre det er 

udsmidningens potentialitet, der konditionerer beboernes handlinger, jo bedre kan man sige at 

intentionen om beboernes selvforvaltning af egen bolig og eget liv opfyldes. 

Udsmidningen fra Herberget er en trussel, der kan siges at have større konsekvenser for den 

udsmidte end i Natcaféen, forstået på den måde at de atmosfæriske muligheder og rettigheder, 

der fratages ham er større end Natcafébrugeren, der kan tage til et andet tilbud hvis han bliver 

smidt ud. 

 

Det ideelle skum og den ideelle kurator 

Vi vil i dette afsnit opsummere på designet af herberget ved at beskrive det ideelle skum og den 

ideelle bobbelkurator, som de ville tage sig ud, hvis intentionerne om skabelsen af selvstændige 

og atmosfæreetiske bobbelkuratorer indfris. 

 

Det ideelle skum er både stabilt og dynamisk. Stabilt i fysisk og sensorisk forstand, og dynamisk 

fordi boblerne i skummet med jævne mellemrum fornys i en ideelt set flydende proces, der 

spytter bodygtige bobbelkuratorer ud til egne lejligheder, og optager nye beboere i de ledige 

bobler. 

Det ideelle skum er derfor også ustabilt, fordi det skal kunne rumme nytilkomnes 

boblehåndteringer og (mislykkede) forsøg på atmosfærisk selvstyring. Denne rummelighed 

skabes af styringsteknologier, der balancerer mellem på den ene side at lade boblens atmosfære 

være kontrolleret af beboeren selv, og på den anden side altid at lade boblen være åben for 

inspektion. 
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Skummet skal ideelt set sove om natten og være vågent om dagen; en intenderet normal 

døgnrytme, der kan aflæses af forbuddet mod larm om natten. 

 

Herbergets atmosfæriske design og styringsteknologier antager i vid udstrækning en indirekte 

form; en facilitering af atmosfæriske muligheder (og begrænsninger), som beboerne selv skal 

lære at balancere. Den ideelle bobbelkurator arbejder på Herberget med at tilegne sig de 

atmosfæriske og bomæssige redskaber, han måtte mangle for at kunne bo selv, og tager et 

atmosfæreetisk ansvar på sig. Yderligere skal han kunne begå sig på fællesarealerne, da der er en 

dynamik indlejret i den arkitektoniske udformning af herberget, der fordrer, at beboerne 

bevæger sig ud fra deres egne (meget små) værelser, og den ideelle bobbelkurator skal således 

også kunne balancere og veksle i mellem sit liv på værelset og det fælles liv med de andre 

beboere. 

 

Vi vender os nu mod den atmosfæriske styring og skummets konstitution og dynamik i praksis. 
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Atmosfærisk praksis på Herberget 

Som vi har udfoldet i kortlægningen, er der på Herberget ofte en rastløs stemning, og den vil vi 

bl.a. tage udgangspunkt i, når vi i det følgende analyserer den atmosfæriske styring i praksis.  

Stemningen på herberget er interessant, fordi den om dagen adskiller sig fra det liv i en 

almindelig lejlighed, som Herberget og beboernes udvikling peger mod, og fordi den om natten 

er i modsætning til intentionerne med den atmosfæriske styring, når beboerne larmer og skaber 

uro. Vi vil i det følgende nuancere billedet af den ideelle kurator og det ideelle skum. Den 

rastløse stemning får undervejs betydning i et atmosfærisk magtperspektiv, når vi relaterer den 

til styringens intentioner og teknologier. 

 

Første afsnit omhandler betydningen af beboernes atmosfæriske skift fra gaden og til Herberget i 

forhold til stemningen og værelset som styringsteknologi (jf. ovenfor). 

Andet afsnit stiller skarpt på den pluralitet af stemninger og døgnrytmer, der i praksis 

kendetegner Herbergets skum. Vi udfolder gennem et fokus på en festlig stemning boblernes 

gensidige påvirkninger af hinanden. 

I det sidste afsnit analyserer vi udsmidningen som atmosfærisk teknologi og stiller skarpt på dens 

iboende problematikker, når den udfoldes i praksis. 

 

Efter de tre afsnit om atmosfærisk praksis følger en delkonklusion på hele magtanalysen af 

Herberget. 
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Tidligere atmosfærers betydning for stemningen 

 
”For det meste altså, så opholder jeg mig egentlig her (på sit værelse), hvis ikke jeg går ud. 

Ellers, hvis ikke jeg er her, så går jeg ind til min ven og sidder og….og sidder! (griner) – 

det er faktisk en rimelig kedelig tilværelse:” (IN 5 linje: 47-49) 

 

Flere af de beboere vi talte med på herberget gav, som Finn ovenfor, udtryk for, at livet på 

herberget var kedeligt, og vi observerede på vores feltbesøg hvordan beboerne ofte drev rundt 

på herbergets værelser eller fællesarealer uden et egentligt mål125 (jf. kortlægningen). 

Mange beboere på herberget kommer fra et liv på gaden126, og en del af forklaringen på det 

overskud af tid, og dermed den kedsomhed, som flere beboere oplevede, mener vi kan 

forklares ud det atmosfæriske skift når beboerne bevæger sig fra ‟gaden‟ til Herberget. Vi 

trækker her igen på Sloterdijks begreb om en kropsligt lagret atmosfærisk habitus (Sloterdijk 

2009). 

 

’Livet på gaden’ er, ikke mindst om vinteren, en kæmpe atmosfærisk udfordring, der fordrer et 

stort immuniseringsarbejde, for at en nat kan give varme ro og søvn. Det kræver arbejde at 

holde varmen, hele tiden at sikre en beskyttende bobbels grænser mod de atmosfæriske trusler, 

og at finde overnatningssteder, hvor risikoen for overfald er lille127. Dette arbejde kræver 

immuniseringskompetencer og erfaringer, og det sluger meget energi og tid at skulle overnatte 

på gaden128. 

Man kan sige, at immuniseringen på gaden er resultatet af et omfattende immuniseringsarbejde, 

hvilket står i stærk kontrast til livet på Herberget, hvor immuniseringerne er sørget for, hvilket 

frigiver en masse tid og kræfter for beboeren. 

Netop på grund af skiftet i den krævede indsats for boble- og livsopretholdelse, er et værelse på 

Herberget et stort ønske for mange gadehjemløse om vinteren. Når taget over hovedet afløser 

livet på gaden, betyder det et radikalt skifte i konditioneringsforholdet mellem bobbel og 

                                              
125 (F4:ln.56) 

126 (http://www.kkherberg.dk/t2w_659.asp) 
127 (F10: ln.121ff; IN4:10:20; ln.72; IN3:1:12ff)  
128 Vi mødte en erfaren gadehjemløs, da vi interviewede og boede hos Kenneth, der har boet på gaden i mange 
år. Han lærte os de mest basale tricks til at holde varmen (F10, og billederne B1-B44) 

http://www.kkherberg.dk/t2w_659.asp
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atmosfære, og et overskud af tid og kræfter qua en nyvunden atmosfærisk immunitet; en 

‟atmosfærisk arbejdsløshed‟. 
”Altså heroppe, fordelen er jo når jeg kigger ud af vinduet og kan sidde her i varmen. Jeg 

er nødt til at dele fordele og ulemper op mellem hinanden, så kan jeg godt leve med alt 

det lort ude på gangen, at de råber og skriger og skaber sig.” (IN4: 11:40) 

 

‟Alt det lort ude på gangen‟, som Preben, der har boet på gaden, nævner som en del af livet på 

Herberget, accepterer han pga. de atmosfæriske fordele ved at have sit eget værelse. Det er 

vores tese, at rastløsheden og kedsomheden kan siges at bunde i den ‟atmosfæriske 

arbejdsløshed‟ vi har beskrevet ovenfor, og at den er medvirkende til atmosfæriske forstyrrelser 

som larm og uro. 

 

Trykudligning og gangens atmosfære 

Den atmosfæriske arbejdsløshed betyder muligheder, men muligheder for hvad? Den typiske 

beboer er også uden arbejde, og kontanthjælpen levner ikke mange muligheder for 

pengekrævende aktiviteter udenfor Herberget. 

Vi begriber på den baggrund immuniseringsoverskuddet som et internt atmosfærisk tryk i boblen, 

der lukkets ud gennem værelsernes døre. Som en del af herbergets design, er boblen kun åben 

ud mod gangen, og lader man døren være åben, er det en egentlig af-immuniseringsstrategi 

overfor gangens atmosfære.  

Den ideelle kurator, som vi har fremskrevet ud det atmosfæriske design, skal på Herberget 

mere end at forvalte sin egen fysisk afgrænsede bobbel. Han skal også kunne bevæge sig på 

Herbergets gang- og fællesarealer, dette konstituerer i praksis Herberget som en skumformation 

bestående af en semioffentlig dynamisk atmosfære med åbninger til semiprivate bobler.  

 

I praksis spiller gangens akustiske egenskaber og den konstante belysning vi i kortlægningen 

udfoldede, en rolle for den rastløse stemnings udbredelse på Herberget, men stemningens 

ophav og karakter, kan også siges at stamme fra den enkelte bobbels immuniseringsoverskud.  

 

Rytme- og stemningspluralitet 

Beboernes rastløshed, som vi ovenfor har kædet til et immuniseringsoverskud ved en bevægelse 

fra gaden til herberget, er med til at skabe ‟Herbergets stemning‟ hvilket vi har udfoldet i vores 

kortlægning. Men denne stemning er ikke nødvendigvis den enkelte bobbels stemthed på 
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ethvert givent tidspunkt. Vi vender os nu mod den stemningsmæssige pluralitet og variation på 

de enkelte værelser, der er en konsekvens af værelsernes muligheder for atmosfærisk selvstyring 

(jf. ovenfor). 

 

Skummet på Herberget er i praksis en samling af både åbne og lukkede bobler, der på samme 

tid er stemningsmæssigt autonome og sammenhængende. Autonomiteten kommer til udtryk i 

forskellige lokale stemninger, og sammenhængen i boblernes konditionering af hinanden gennem 

stemningers primært auditive spredning. Samtidig følger de enkelte stemninger i boblerne 

forskellige døgnrytmer, som vi vil udfolde nedenfor. 

Stemningerne kan enten være i samklang eller disharmoni med de bobler de penetrerer, og 

rastløsheden kan vi forstå som mulige følger af begge former for ‟stemningsmøder‟. 

 

Vi uddyber dette nedenfor med udgangspunkt i en særlig stemnings betydning for den 

atmosfæriske styrings intentioner; festen, der indebar fællesskab, musik, alkohol og stoffer. 

Formålet er, at påpege nogle af de styringsmæssige konsekvenser af boblernes autonomitet og 

stemningernes sensoriske og atmosfæriske konditioneringer og spredninger i skummet. 

 

’Festens’ spredning og betydning 

Betegnelsen ‟fest‟ favner i det følgende bredt, og vi holder den i anførselstegn for at minde om 

dette. Vi kalder det ‟fest‟, når vi henviser til situationer, hvor beboerne er fulde eller påvirkede 

sammen, hører musik og/eller snakker højt.  

Vi analyser nedenfor, i tre afsnit, festens opboblende, forurenende og stemningssættende udfoldelse i 

Herberget skum. 

 

‟Festen‟ kan anskues som et spontant opboblende fænomen, men denne boblen op er også 

atmosfærisk betinget. Reglerne, der skal sikre ro om natten, og personalets udsmidningsret, (jf. 

nedenfor) gør det mere sikkert at larme om dagen, og livet på Herberget består i praksis af en 

pluralitet af døgnrytmer, hvor ‟fester‟ afløser hinanden, og hvor beboerne kan holde sig vågne i 

flere døgn. 

Der er en grundlæggende irrationalitet i ‟festers‟ udfoldelse, og de bobler op i Herbergets skum 

om natten i modstrid med designets intentioner og på trods af, at de er behæftet med reel fare 

for udsmidning for festens deltagere, og i særdeleshed for ‟festens‟ vært. 
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Vi vender nedenfor tilbage til denne udsmidning i praksis, men ser nu nærmere på festens 

betydning som først sensorisk og derefter som stemningsmæssig forurening, og i forlængelse af 

begge festens betydning for den atmosfæriske styrings intenderede skumformation. 

 

Musik, snak og råb fra en ‟fest‟ på et enkelt værelse er én bobbels auditive forurening af andre 

boblers indre. ‟Festen‟ lever af samlingen af flere beboere på samme værelse, hvis beskedne 

størrelse skaber et højt lydniveau og en fysisk tæthed blandt deltagerne – der, sammen med røg, 

alkohol og musik, kan siges at skabe atmosfæriske betingelser for en lokal ‟fest‟-bobbel i 

Herbergets skum. 

Ud fra denne bobbel strømmer ‟festens‟ lyde, der ledes af en evt. åben dør, bygningens 

betonkonstruktion og den rungende gang129. Lydene fra ‟festen‟ forurener således de andre 

bobler og forstyrrer de brugere, der ønsker at sove. Dette kommer til udtryk i behovet for 

yderligere immuniseringsstrategier i nattens timer. Disse strategier kan være defensive i form af 

ørepropper, eller offensive, og rette sig mod larmens kilde. Når beboerne anlagde sådanne 

offensive strategier og forsøgte at stoppe ‟festen‟, førte det ofte til fysiske konflikter med mere 

larm til følge130. Når personalet greb ind, betød det i nogle tilfælde en udsmidning af de 

larmende beboere (jf. nedenfor). 

‟Festens‟ auditive forurening er atmosfærisk konditioneret, eftersom 1) værelserne danner en 

lille intensiverende ramme for det højlydte samvær, og 2) gangens og bygningens uintenderede 

akustiske kvaliteter lader lyden gennemstråle hele skummet (jf. kortlægning). 

 

En tredje og sidste styringsrelateret pointe vi vil fremhæve ved ‟festen‟, er dens udbredelse som 

en særlig stemning på Herberget. Om natten er der en større grad af stemningsmæssig harmoni 

mellem boblerne, eftersom størstedelen af beboerne (trods alt) sover. Dette giver samtidig en 

større grad af disharmoni mellem ‟festens‟ stemning og de ikke feststemte bobler, hvorigennem 

festens atmosfæriske forurening flyder. 

Vi vil her hæfte os ved den mest tydelige fællesnævner for alle situationer, vi her kalder ‟fester‟: 

at deltagerne var stærkt påvirkede af alkohol og/eller stoffer. Et faktum en ansat kæder direkte 

sammen med den førnævnte atmosfæriske arbejdsløshed:  

 

                                              
129 Jf. kortlægning om lyd på værelset 
130 Som da Lars blev træt af en beboers konstante banken, og simpelthen hev døren af og stillede den ind på den 
larmendes værelse (IN2: 20:20; ln.73). 
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”Der bliver jo et tomrum fra det, at man har skullet overleve på gaden, og så til at så 

flytter man ind, og får en dør, man kan lukke. (…) så bliver der jo pludselig tid til det 

sociale, de kan have her i huset, og det er jo tit stofferne og druk, der bliver det sociale liv. 

Der bliver fællesskabet.”   (IN6: 47:05f; ln.157) 

 

Stort set alle beboere har en eller anden form for misbrug - langt de fleste alkohol. Dette er ikke 

uvæsentligt, når vi skal forstå den stemningssættende betydning af festens forurenende 

indtrængen.  

Vi nærmer os dog også her en analyse af en kropslig og subjektiv habitus‟ betydning for den 

enkeltes oplevelse af atmosfæriske påvirkninger, som vi ikke kan fange med vores analytiske 

greb. Men vi tillader os alligevel at påstå følgende: lyden af to flasker, der skåler, rammer en 

alkoholiseret og afhængig krop anderledes end den ramte vores under feltarbejdet. 

Afhængigheden øger lydens indtrængende og stemmende betydning som 

handlingskonditionerende, og den klirrende flaske kan på sin vis stemme til druk, ‟fest‟ og 

socialitet (jf. citat). Heri findes måske en forklaring på festernes spontane opståen på 

værelserne, og på den måde, hvorpå antallet af deltagere og lydens niveau steg selv i de forbudte 

nattetimer, og selv med risiko for udsmidning. 

 

Vi har i de tre ovenstående afsnit udfoldet ‟Festens‟ forskellige dimensioner, der har betydning i 

et styringsperspektiv: Den ideelle bobbelkurator kan ikke genfindes i de nat-festende beboeres 

bobbelforvaltning, men det er samtidig en forvaltning, der muliggøres af styringsteknologiernes 

forsøg på at forme den ideelle kurator. Værelset og de rettigheder, der følger med det, samt en 

mangfoldighed af forskellige lokale stemninger og døgnrytmer, giver grobund for 

stemningsmæssig dissonans i Herbergets auditivt gennemsigtige skumformation. 

 

Udsmidningen i praksis 

Vi har tidligere udredt udsmidningen som både et truende og reelt fysisk greb, der spiller en 

rolle for beboerne. Vi ønsker ikke her at gentage disse pointer, men retter os i stedet mod 

denne sanktions særlige karakteristika på Herberget i praksis, der nuancerer dens funktion i 

forhold til den atmosfæriske styring. 
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Der er på Herberget flere udsmidninger, end der er udslusninger til en bolig131. ”Der kan jo være 

14 dage, hvor der er 5, der ryger ud. Og det er jo tit beboersammensætningen. Det kan være én, der kan 

komme ind og vælte det hele.” (IN6: 28:20;ln.124). Den rensning af luften, som den fysiske 

udsmidning er udtryk for, bliver anvendt med en sådan hyppighed132, at Herbergets 

overordnede intention om et positivt flow af beboere mod egne lejligheder overgås af et 

uintenderet negativt flow mod gaden og boligløshed. 

 

Vi vil fremhæve to ting omkring udsmidningen i praksis. 

For det første medfører udsmidningen et voldsomt skifte i den udsmidte beboeres 

immuniseringsmuligheder. Skiftet fra Herberget til ‟gaden‟ er en fratagelse af 

immuniseringsmuligheder, og udsmidningens voldsomhed er blandt andet et resultat af 

beboernes tilvænning til de atmosfæriske rammer, de er blevet tilskyndet til at tage ejerskab for 

på Herberget. Udsmidningen efterlader som vidne herpå aflejringer på indersiden af boblen, der 

illustrerer den udsmidtes forsøg på forvaltning af den tildelte bobbel. 

Når Herberget efter udsmidningen må opmagasinere ejendele som for eksempel efterladte 

billeder, plakater, blomster og lamper, er det konkrete beviser på en (æstetisk) atmosfærisk 

ansvarstagen for egen bobbel, i tråd med billedet på den ideelle kurator (jf. kortlægningen)133. 

Andre gange er den efterladte bobbel misforvaltet i en sådan grad, at et omfattende 

rengøringsarbejde er påkrævet, før boblens næste beboer kan flytte ind134. 

Herbergets oprydning er i begge tilfælde ikke en del af det intenderede flow, hvor de bodygtige 

bobbelkuratorer ideelt set efterlader en velforvaltet bobbel til den næste beboer, og tager sine 

ejendele med sig. 

 

En anden styringsmæssig pointe finder vi i udsmidningens funktion som en trussel, der ikke 

håndhæves (konsekvent). På Herberget får beboerne flere advarsler før en eventuel 

udsmidning135, og der skal reelt set en konflikt til, før udsmidningen bliver håndhævet. 

Personalet var selv klar over problematikken: 

 

                                              
131 Det fremgår også af interviewet at det svinger meget. Vi bygger vores iagttagelser på frekvensen i den periode 
vi opholdt os på Herberget, hvor 5 beboere blev smidt ud mod eget ønske på Herbergets 2. sal. 
132 (IN1:22:20;ln.99; IN2: 22:25;ln.79)  
133 (IN6: 56:40) 
134 (F4:ln.19) 
135 (F4:ln.15) 
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”(…) vi taler jo nogle gange om, om vi i virkeligheden giver for lang snor, fordi der er jo 

altså nogle, der får lov til at betale prisen for, at der er nogle andre, der får lov til at larme 

(…) de betaler for det med deres nattesøvn!” 

(IN6: 43:19;ln.150) 

 

‟Den lange snor‟ er et udtryk for det Luhmann kalder en deflation af magten, hvor en sanktion 

mister sin handlingskonditionerende funktion, hvis ikke den reelt set opleves som en potentiel 

handling (Borch 2007: 390). Konsekvensen ved at beskytte en enkelt larmende beboer er larm 

og manglende nattesøvn for andre, og som en af lederne formulerer dette magtens problem: 

”Der er jo hele tiden en bagside af det, man synes er en forside!” (IN6: 53:28; ln. 169). 

I forhold til det atmosfæriske design, blev der i praksis indskudt en afstand mellem den 

atmosfæriske etik og den eneste styringsteknologi, der reelt kunne ‟presse‟ beboerne til at 

overholde den. 

 

 

Vi har ovenfor analyseret udvalgte eksempler fra Herberget, der på forskellig vis kan siges at 

nuancere og problematisere den atmosfæriske styrings teknologier og muligheder.  
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Delkonklusion: Atmosfærisk magt på Herberget 

Vi vil i delkonklusionen her opsummere analysen af den atmosfæriske magt og styring på 

Herberget. 

 

Den atmosfæriske styring på Herberget tager overordnet form som skabelsen af den ideelle 

bobbelkurator, og der ligger heri en intention om en udvikling for beboeren på Herberget, som 

vi ikke har kunne følge under vores korte feltarbejde. Derimod har vi undersøgt 

skumformationen i praksis, og dermed hvordan en reel bobbelkurator forvaltede sin bobbel på 

Herberget, hvilket vi vil sammenholde med Herbergets design og intentionerne bag styringen. 

For at præcisere analysens indsigter tager vi i det følgende udgangspunkt i de to vigtigste 

aspekter af Herbergets atmosfæriske styring, som bobbelkuratoren ideelt set skal lære: at bo for 

sig selv og at bo sammen med andre. 

 

Den ideelle bobbelkurator kan finde ud af at bo selv 

Den reelle bobbelkurator kan i udgangspunktet ikke finde ud af at bo selv (det er derfor han er 

på Herberget). I praksis udfoldede den atmosfæriske styring sig bl.a. som tildelingen af ledige 

værelser til nye beboerne. 

Værelsernes funktion er, i en styringssammenhæng, at fungere som atmosfærisk ramme for 

beboerens udvikling, og gøre ham i stand til at fortsætte denne udvikling i egen lejlighed136. 

Derudover yder værelserne beskyttelse mod de ydre atmosfæriske forhold. Vi har i analysen 

præsenteret en tese, der går på, at det atmosfæriske skift fra gaden til Herberget medfører et 

overskud af tid og (immuniserings)kræfter. Vi har beskrevet dette som et indre atmosfærisk 

tryk, der kommer til udtryk som kedsomhed, rastløshed og skiftende døgnrytmer. 

 

De fleste beboere kuraterer deres bobler, både ved at hænge dekorationer på væggene og ved at 

manipulere de atmosfæriske dimensioner på værelset – for eksempel lyset og temperaturen. 

Men beboernes håndtering af deres bobler, og dem selv, lever i praksis ikke altid op til 

styringens intentioner. Personalet har derfor nøgler til værelserne, som de bruger til 

‟værelsestjek‟ og til ‟døderunden‟. Disse atmosfæriske styringsteknologier, fungerer 

                                              
136 Vi vender i perspektiveringen af specialets indsigter tilbage til Herbergets atmosfæriske styrings paralleller til 
‟Housing First‟-tilgangen.  
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disciplinerende på beboernes atmosfæreforvaltning gennem frygten for en taktil 

bobbelpenetrering, og nøglerne repræsenterer en mulighed for inspektion, som beboerne hele 

tiden må forholde sig til. 

 

Den ideelle bobbelkurator kan finde ud af at bo med andre 

Den reelle bobbelkurator sover ofte om natten, og udgør i sådanne tilfælde ikke et problem for 

de andre beboere. Men den reelle kurator udgør et styringsmæssigt problem, når han 

overtræder de atmosfæreetiske principper ved at feste og larme om natten. 

Bobbelkuratorernes forureninger faciliteres af Herbergets skumstruktur, der består af tæt 

forbundne værelser, som er ledende for auditive påvirkninger og dermed stemningsspredninger 

mellem boblerne. 

Den stemningsmæssige dissonans, og dermed skænderier, mellem beboerne har vi ovenfor 

beskrevet som et resultat af den pluralitet af døgnrytmer og lokale stemninger, der følger med 

de muligheder for atmosfærisk selvstyring, de enkelte værelser er udstyret med. 

 

Herbergets gang spiller også en vigtig rolle for bobbelkuratorens atmosfæriske selvstyring, ved 

at han her må forholde sig til de andre beboere. Møder mellem beboere på gangen resulterede 

ofte i skænderier, og den reelle bobbelkurator var ofte ikke i stand til at begå sig på 

fællesarealerne uden at skabe atmosøfriske forstyrrelser for andre beboere. Gangens atmosfære 

var, med kraftig belysning, bredde og rungende akustik, katalysator for intensiveringen og 

spredningen af stemninger mellem boblerne. 
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Styringsproblematikker 

Den atmosfæriske styring på Herberget skal således håndtere en række styringsproblematikker: 

 

1) Den atmosfæriske styring går på Herberget ud på ikke at styre atmosfærisk. Denne 

atmosfæriske understyring udspringer af intentionen om at lære beboerne at styre selv, og af at 

boblerne i skummet på Herberget er immuniseret i mod de fleste atmosfæriske påvirkninger, 

hvilket besværliggør en overordnet atmosfærisk styring137. I praksis er den atmosfæriske styring 

udfordret af en gennemsigtighed, hvorigennem skummets bobler forurener og konditionerer 

hinanden indbyrdes. Herbergets skumstruktur umuliggør, med andre ord, atmosfærisk styring, 

men faciliterer indbyrdes konditioneringer og påvirkninger mellem boblerne. 

 

2) Vi har derudover fremskrevet et ‟indre tryk‟ fra beboerens immuniseringsoverskud og 

værelsets funktionsunderskud. Dette tryk har vi placeret som baggrund for dynamikken mellem 

værelserne og gangen og for den intense rastløse stemning, vi har fremskrevet i kortlægningen. 

Dette medfører en pluralitet af døgnrytmer og stemninger, og den auditive gennemsigtighed i 

Herbergets skum er problematisk, hvis beboerne ikke overholder de atmosfæreetiske 

principper, og i stedet smitter hinanden stemningsmæssigt gennem auditive forureninger. 

Herbergets skumlige kvaliteter, der isolerer for de fleste atmosfæriske påvirkninger (jf. ovenfor), 

men leder lyd, muliggør på samme tid brugernes påvirkninger af hinanden, og en pluralitet af 

døgnrytmer og stemninger, der giver påvirkningerne stemningsmæssig potens. 

 

3) Værelsestjekkene og truslen om udsmidning, fungerer som disciplinerende 

styringsteknologier, der enten systematisk følger op på beboerens bobbelopretholdelse, eller 

river ham ud af sin bobbel og smider ham på gaden. Styringen tager dermed primært form som 

en række sanktionsbaserede magt og kontrolmekanismer, der skal facilitere beboerens 

atmosfæriske selvstyring. Udsmidningens negative konsekvenser forværres, jo mere beboeren 

nærmer sig billedet på den ideelle kurator i sin forvaltning af sin bobbel. Dermed bliver 

udsmidningen en (selv)teknologi, der installerer sig selv som en mere og mere voldsom 

sanktion, og dermed øger truslens konditionerende betydning – i modstrid med målet om en 

selvforvaltende etisk bobbelkurator. 

  

                                              
137 Vi vender i specialets perspektiverende afsnit tilbage til, hvordan personalet så at sige overså eller ignorerede 
muligheder for atmosfæriske ændringer. Dette til trods for, at de både havde erfaring med deres effekt og (efter 
vores mening) mulighed for at sætte dem i værk. 
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KONKLUSION 

Vi vil nedenfor samle og diskutere specialets indsigter, der er præsenteret i detaljer i de fire 

delkonklusioner undervejs i analyserne. Formålet er at besvare specialets problemformulering, 

der lyder: 

 

Hvordan udfolder hhv. en natcafé og et herberg sig som atmosfærer, når de 

kortlægges som sanseindtryk og stemninger? 

og 

Hvordan kan vi på baggrund af disse atmosfæriske kortlægninger belyse 

atmosfærisk magt og styring i de to atmosfærer? 

 

Konklusionen er inddelt i to. 

I første del gengiver vi de vigtigste indsigter fra delkonklusionerne om Natcaféen og Herberget. 

I anden del vil vi diskutere og perspektivere specialets indsigter i forhold til de indledende 

teoretiske, metodiske og styringsmæssige ambitioner. 
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Natcaféen 

Vi har i kortlægningen af Natcaféen præsenteret de atmosfæriske dimensioner hver for sig, og 

vi har, for at svare på problemformuleringen, beskrevet deres sammenhænge og udfoldelse som 

atmosfærer og stemninger. Vi opsummerer nedenfor i tre afsnit de vigtigste pointer fra 

kortlægningen af sanseindtryk og stemninger i Natcaféen.  

Herefter opsummerer vi den atmosfæriske magt og styring i Natcaféen med udgangspunkt i de 

belyste styringsproblematikker.  

 

Natcaféens atmosfære forstået som stemninger og sanseindtryk 

 

1) Stemningssekvenser og ro 

Natcaféens atmosfæriske dynamikker følger hver nat samme stemningsudvikling; fra ‟en 

stemning af rolig afdæmpet aktivitet‟ til ‟en rolig stemning‟. Det er både personalet, lokalet og 

brugerne, der skaber ændringen fra aktivitet til ro. 

 

Sanseindtrykkenes påvirkning af stemningen i disse skift er interessant, da det er brugernes 

ekstaser i form af lugte, bevægelser og lyde, der kan ændre den rolige stemning, der udgør 

Natcaféens i udgangspunktet rolige stemning. Denne rolige stemning opstår i et samspil mellem 

en dæmpet belysning, som personalet kan styre, og et summende baggrundslydtæppe, der 

udover lav snak og TV‟ets lyd, også skabes af ventilationens dybe brummen: 

 

 Ved åbningen udgøres stemningen af en rolig aktivitet fra trætte og kolde brugere, der 

ordner praktiske ting og gør sig klar til at sove i de båse, de selv stillede op langs den ene 

væg. 

 Senere, når brugerne er faldet til ro, skabes Natcaféens mere rolige stemning gennem 

varme, dæmpet lys og en summende blanding af snak, ventilation og TV som 

baggrundsstøj stemmer brugerne til søvn. 
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 Roen underbygges derudover af de brugere, der er vågne, men som sidder i stilhed ved 

Cafébordene i mørket, med blikket fast rettet mod fjernsynets hypnotiserende strøm af 

lyd og billeder. 

 

2) Uro og larm 

Når Natcaféens stemning ændrer sig, så sker det primært gennem larm og uro fra brugere i TV-

hjørnet. I disse situationer udgør den rolige stemning en baggrund, der gør lydudsving og 

ukontrollerede bevægelser ekstra forstyrrende: 

 

 Uroen i Natcaféen skabes af feststemte og berusede brugere, der påvirker atmosfæren 

gennem råb, høje samtaler, skænderier, røg, flaskers klirren og ved til tider at vælte de 

sovendes skillevægge. 

 Natcaféens i udgangspunktet rolige stemning, der udgøres af mørket og den lave 

baggrundslyd, medfører at udsvingene i lyd og stemning mærkes kraftigere og forstyrrer 

mere. 

 

3) Brugernes oplevelser af stemningen 

I kortlægningen af stemningerne og sanseindtrykkene har vi i mindre grad haft adgang til nogle 

af de ting, der påvirker brugernes egen oplevelse af det at overnatte i Natcaféen. Særligt vigtigt 

er den frygt for berøring og tyveri, som vi har fået beskrevet, og som vi har analyseret nærmere 

i magtanalysen. Frygten holder nogle brugere vågne og modificerer den rolige stemning. 

 Det samme gør brugernes fysiske tilstand. Vi har selv oplevet og kommenteret den 

træthed, der følger af at opholde sig udenfor på meget kolde vinterdage og nætter. Vi 

har dog ikke kunnet mærke den samme træthed, som brugerne efter en hel dag (og et 

liv) på gaden har i kroppen. 

 Vi har heller ikke adgang til stoffers og alkohols betydning for oplevelsen. 

 

 

Atmosfærisk magt og styring i Natcaféen 

Vi har analyseret atmosfærisk magt og styring ved at begribe Natcaféens store lokale 

atmosfærisk; og de mange brugere i lokalet, som en gennemsigtig og skrøbelig skumformation, 

der konstituerer sig selv gennem brugernes faste rutiner og brug af skillevægge og madrasser (jf. 

ovenfor). 
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Det ideelle og det reelle skum  

Natcaféen er designet til at sikre ro, varme, tryghed og søvn til dens brugere, og det ideelle 

skum kan siges, at være en rolig selvkonstituerende formation af bobler, der på trods af en 

fysisk nærhed, og en sensorisk gennemsigtighed, undlader at forstyrre eller forurene hinanden. 

Det reelle skum, som vi har fremskrevet det i praksis, ligner ofte det intenderede, men rummer 

samtidig en række atmosfæriske og stemningsmæssige dynamikker, der nuancerer billedet på det 

ideelle skum. 

Vi har, på baggrund af kortlægningerne sat sanseindtryk og stemninger i spil, og blandt andet på 

den baggrund udledt tre styringsproblematikker i Natcaféen: 

 

1) Gennemsigtighedens ambivalens 

 Gennemsigtighed i skummet faciliterer muligheden for en effektiv atmosfærisk styring 

gennem sanseindtryk, men gennemsigtigheden er også forudsætningen for effektive 

atmosfæriske påvirkninger fra brugerne. Særligt den auditive gennemsigtighed giver 

brugerne mulighed for at ændre atmosfæren og dermed underminere opfyldelsen af 

styringens ambitioner. 

 

2) Rummelighed og atmosfærisk styring 

 Natcaféen skal kunne rumme mange forskellige brugere i ét rum. Skummets densitet er 

dermed høj, og de fysiske adskillelser mellem boblerne er skrøbelige. Muligheden for 

tyveri, vold eller uheld (væltede skillevægge) skaber en grundlæggende utryghed, der 

besværliggør opfyldelsen af intentionen om søvn for alle brugere. Den manglende 

immuniseringsevne mod taktile gennemtrængninger tager gennem frygten for berøringer 

også form af et mere metafysisk immuniseringsbrist. 

 

 Rummeligheden betyder også, at den atmosfæriske styring skal håndtere forskellige 

behov gennem den samme atmosfære, hvilket er problematisk i praksis. TV-hjørnet skal 

berolige de vågne brugere og samle de samtalende. Denne del af skummet kan dog 

potentielt opløse sig til én bobbel med særlige atmosfæriske dynamikker, der er 

kendetegnet ved en højere grad af stemningsmæssig og social interrelation mellem 

brugerne. Herfra kan nye og uintenderede stemninger opstå og spredes i Natcaféens 

auditivt gennemsigtige skum. 
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3) Udsmidningens balance 

 Den atmosfæriske styring trækker på en sanktionsbaseret magtmekanisme, der er 

paradoksal, fordi den både når den håndhæves, og når den ikke håndhæves, forbryder 

sig mod nogle af den atmosfæriske styrings intentioner. I afbalanceringen af de 

forskellige intentioner bliver den sanktionsbaserede magt devalueret i praksis i 

Natcaféen, da auditive atmosfæriske forstyrrelser ikke straffes. De larmende beboeres 

beskyttelse mod de ekstremt kolde vinternætter vejes i disse tilfælde tungere end den 

atmosfæriske klimakontrol, der skal sikre ro og søvn til de andre brugere. 
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Herberget 

Vi har også i kortlægningen af Herberget præsenteret de atmosfæriske dimensioner hver for sig, 

og vi har, for at svare på problemformuleringen, beskrevet deres sammenhænge og udfoldelse 

som atmosfærer og stemninger. Vi gennemgår nedenfor i to afsnit de vigtigste pointer fra 

kortlægningen af sanseindtryk og stemninger på Herberget.  

Bagefter opsummerer vi den atmosfæriske magt og styring på Herberget med udgangspunkt i 

de belyste styringsproblematikker. 

Herbergets atmosfære forstået som stemninger og sanseindtryk 

 

1) En rastløs og intens stemning 

Vi har på baggrund af den atmosfæriske kortlægning af Herberget fremanalyseret en stemning, 

som vi har benævnt en intens rastløshed. Denne stemning udfolder sig som et sensorisk 

sammenspil mellem beboere og bygningens atmosfæriske egenskaber. Særligt vigtige for 

stemningen er beboernes stemmer, der ofte kom til udtryk som råb i et aggressivt tonefald. 

Disse bidrager, med deres uforudsigelige brud af varierende styrke, til den rastløse stemnings 

intensitet. 

Disse stemningssættende ekstaser blev yderligere intensiveret af gangens atmosfæriske 

dimensioner: den kraftige belysning, gangens størrelsesforhold og af en rungende akustik. 

Derudover betød gangens funktion som den centrale atmosfære placeret i mellem beboernes 

værelser, at stemningen kunne spredes, og dermed smitte og stemme andre beboere. 

  

2) Stemningen inde fra et værelse  

Vi beskriver i analysen på baggrund af vores kortlægninger og vores feltophold, hvordan 

stemninger på et værelse på Herberget udfolder sig i sammenspillet mellem atmosfæriske 

dimensioner inde og ude fra værelset. I analysen belyser vi, hvordan et stille værelse 

konditioneres af atmosfæriske påvirkninger fra Herbergets andre beboere om natten. 

Denne natlige atmosfære udfolder sig som en stemningsdiskrepans mellem værelsets ro og 

larmen fra andre steder på Herberget. Lyden gennemtrænger værelset, og i mørket forstærkes 

de auditive sanseindtryks forstyrrende og stemmende effekt bl.a. ved at aktivere minder og 

forestillingskraften. Lydenes udsving og vedkommenhed forstærker deres påvirkningskraft 

yderligere.  
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Atmosfærisk magt og styring på Herberget 

Analysen af magt og styring på Herberget tog, i modsætning til i Natcaféen, udgangspunkt i en 

allerede eksisterende fysisk skumstruktur bestående af Herbergets gang og værelserne på hver 

side. Vi har beskrevet, hvordan denne relativt stabile skumstruktur kan siges at besidde en vis 

morfologisk anarkisme og auditiv gennemsigtighed. 

 

Den ideelle og den reelle kurator 

Den atmosfæriske magt og styring sigter på at oplære beboerne på Herberget i en 

atmosfæreetisk opførsel, hvor de på egen hånd forvalter deres liv på værelset på en måde, der 

ikke forstyrrer de andre beboere; styringens mål er med andre ord oplæringen af den ideelle 

bobbelkurator. 

Herbergets magt er en atmosfærisk styring af skum, der overordnet set fungerer ved at tildele 

ledige bobler til nye beboere. Det er bobler, der ideelt set bliver ledige, efter at en beboer har 

gennemgået en positiv udvikling og er flyttet i egen lejlighed, men som reelt ofte bliver ledige 

efter en beboers udsmidning. I praksis bliver det positive flow altså suppleret af et negativt 

flow, når beboeren bliver smidt ud; i disse tilfælde skal de misforvaltede bobler rengøres, inden 

de nye beboere kan flytte ind. 

Den reelle kurator afviger i praksis til tider fra idealet, når han overtræder de atmosfæreetiske 

principper ved at larme og ikke respektere de andre beboere på Herberget. De styringsmæssige 

problemer ved dette opstår i Herbergets kompakte skumstruktur, der består af tæt forbundne 

og dårligt isolerede værelser, og som dermed er ledende for auditive påvirkninger og 

stemningsspredninger mellem boblerne. 

Vi har fremskrevet tre overordnede atmosfæriske styringsproblematikker på Herberget: 
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Styringsproblematikker 

 

1) Understyring af gennemsigtigt skum 

Den atmosfæriske styring på Herberget handler om ikke at styre atmosfærisk; både for at 

understøtte intentionen om en selvforvaltende kurator i eget værelse, men også fordi 

atmosfærisk styring af de fysisk afgrænsede mikrosfærer er vanskelig. Skummet er dog samtidig 

auditivt gennemsigtigt på en måde, så skummets bobler forurener og konditionerer hinandens 

indbyrdes. 

Herbergets skumstruktur umuliggør, med andre ord, atmosfærisk styring, mens den faciliterer 

indbyrdes konditioneringer og påvirkninger mellem boblerne. 

 

2) Stemningsmæssige konsekvenser af immuniseringsoverskud 

Vi har derudover fremskrevet et ‟indre tryk‟ for at beskrive beboerens immuniseringsoverskud 

og værelsets funktionsunderskud. Dette tryk har vi beskrevet som afgørende for dynamikken 

mellem værelserne og gangen og for den intense rastløse stemning på Herberget. Samtidig 

betyder værelsernes isolering og beboernes rettigheder til selvforvaltning, at den atmosfæriske 

styring må forholde sig til en pluralitet af døgnrytmer og stemninger. 

Den auditive gennemsigtighed i Herbergets skum er et problem, når beboerne ikke overholder 

de atmosfæreetiske principper, og smitter hinanden stemningsmæssigt gennem auditive 

forureninger. 

Herbergets skumlige kvaliteter, der leder lyd, men isolerer for de fleste atmosfæriske 

påvirkninger, muliggør både brugernes påvirkninger af hinanden og en pluralitet af døgnrytmer 

og stemninger, der øger risikoen for stemningsmæssig diskrepans gennem disse påvirkninger. 

 

3) Selvforvaltning gennem truslen om udsmidning 

Styringen tager primært form som en række sanktionsbaserede magt og kontrolmekanismer, der 

skal facilitere beboerens atmosfæriske selvstyring. Udsmidningens negative konsekvenser 

forværres, jo tættere beboeren har været på billedet af den ideelle kurator under opholdet på 

Herberget. Dermed er udsmidningen en teknologi, der installerer sig selv som en mere og mere 

voldsom fysisk (atmosfærisk) sanktion, og dermed øger sanktionens konditionerende betydning 

– i modstrid med målet om en selvforvaltende etisk bobbelkurator. 
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Diskussion og perspektivering 

Vi vil i dette afsnit følge op på specialets tre ambitioner om at tilvejebringe et teoretisk, et 

metodisk og et styringsmæssigt bidrag. 

 

Den teoretiske ambition 

En af de teoretiske ambitioner med specialet har helt overordnet været at anvende en række 

nyere sociologiske teoridannelser, der fokuserer på rum og atmosfærer i studier af sociale 

sammenhænge. Denne ambition har fordret et radikalt anderledes empirisk materiale, og 

dermed også en radikalt anderledes metodisk tilgang, hvilket vi vender tilbage til nedenfor. 

Vi har ladet Sloterdijks skummetafor danne en analytisk begrebsramme, og har dermed anvendt 

et særligt sprog til at italesætte sammenhænge og atmosfærer. Vi har delvis opnået vores 

teoretiske mål med specialet, hvis læseren (som vi) nu er blevet inspireret af den måde verden 

dukker op, når man snakker om den som skum, bobler og stemninger, og de analytiske 

perspektiver det åbner for. På et andet plan håber vi, at flere vil sætte de abstrakte begreber i 

spil i empiriske analyser, hvormed deres anvendelighed kan udvides. 

 

Det har samtidig været en teoretisk ambition at konstruere en analysestrategi, der med 

udgangspunkt både i poststrukturalisme og i atmosfæreteori, har skullet balancere mellem en 

forståelse af verden som flydende og kontingent, og en forståelse af atmosfærer som en 

handlestrukturerende kategori, man kan undersøge i praksis. Løsningen har været, med Böhme, 

at forstå atmosfærer som quasiobjektive, og dermed som noget det giver mening at beskæftige 

sig med i konkrete analyser. 

Med Böhme er vi hoppet ned fra det Luhmannianske poststrukturalistiske iagttagelsesstillads 

for, både gennem subjektive oplevelser og objektive data, at beskæftige os med atmosfærer, og 

gøre rum og materialitet til genstand for empiriske analyser. 

Denne metode er vanskelig i praksis og forbundet med flere ‟fejlkilder‟ og usikkerheder. 

Lakmusprøven må efter vores mening være, om man kan producere relevante og brugbare 

indsigter til områdets egne aktører. Vi kommer nedenfor ind på dette i afsnittet om vores 

metodiske ambition, og om vores styringsmæssige ambition med specialet. 
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Den metodiske ambition 

Vores metodiske udfordringer har været store, blandt andet på grund af selve feltets 

udfordrende natur, som vi har redegjort for i analysestrategien. Vi har samtidig skullet forholde 

os til og indsamle data om atmosfærer, der er flygtige, dynamiske, subjektive og multisensoriske. 

Efter bedste evne har vi dokumenteret alle sansedimensioner ud fra både subjektive og 

objektive kilder, men specielt sansedimensionerne er udfordrende at repræsentere som data. 

Det er efter vores mening særligt repræsentationen af de atmosfæriske kortlægninger, der har 

været vores, og vil være kommende undersøgelsers, største udfordring. Vi håber at specialet kan 

tjene til inspiration. 

 

Vi har i så høj grad som muligt forsøgt at generere en empiri om vores atmosfærer, der kan 

fungere ‟objektivt‟, men har også (med Böhme og Pink) brugt vores egne oplevelser til at 

beskrive atmosfæriske indtryk. Man kan med rette kritisere os for ikke systematisk at arbejde 

med habitusbegrebet, med hvilket vi ville have kunnet fokusere på diskrepansen mellem vores 

oplevelser af atmosfæren og de hjemløse menneskers oplevelser. Vi anvender vores meget 

varierede datamateriale uden (tilstrækkeligt) systematisk at forholde os til, hvordan det er 

genereret. gennem interview, lydoptagelser, fotografier, egne beskrivelser eller andres 

beskrivelser. 

Det metodiske arbejde og præsentationen i kortlægningerne har båret frugt, hvis læseren sidder 

tilbage med en fornemmelse af de to atmosfærer; og dermed af analysernes grundlag og genstand. 

Vi opfordrer til at kommende undersøgelser vil raffinere og selv udvikle metoder til 

kortlægninger af atmosfærer, og vi håber. 

 

Den styringsrelaterede ambition 

Vi formulerede i problemfeltet en ambition om, at vores teoretiske perspektiv og metodiske 

tilgang i samspil kan producere viden, der kan problematisere styringen på hjemløseområdet. 

Specialet tog udgangspunkt i et rationale bag styringen af hjemløseområdet; i ‟Housing First‟-

tilgangens sammenkædning af rum og muligheder i livet. Vi har derfor forsøgt at producere 

detaljeret viden om to af de rum hjemløse mennesker lever i. Det er en form for viden, der er 

placeret ved den politiske styrings partikulære udførelse på mikro-niveau, men som vi nedenfor 

også kort vil forbinde til et mere strategisk makro-niveau for hjemløseområdet. 
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Vi har i vores analyser kortlagt og analyseret rum i detaljer, og vi har blandt andet påpeget, 

hvordan lyde, lys og rumlig organisering kan siges at have betydning for de hjemløse 

menneskers liv på Natcaféen og Herberget. 

Når man på et strategisk niveau sammenkæder rum med muligheder i livet, så handler det bl.a. 

om de hjemløses muligheder i forhold til at bearbejde problematikker som misbrug, gæld og 

sundhed. Vi åbner med dette speciale for at medtænke andre og mere detaljerede aspekter af 

rums betydning for hjemløses liv; aspekter, der måske tages for givet. Vi har i særlig grad 

fokuseret på muligheden for søvn og varme i nattetimerne. Derudover har vi fremanalyseret de 

atmosfæriske rammers betydning for beboerne og deres indbyrdes påvirkninger. 

Men er denne viden relevant i forhold til styringen på mikroniveau? Vi fik mulighed for at 

præsentere specialets indsigter – også dem, der ikke har fundet plads her – for medarbejderne i 

de to tilbud. Mødet med personalet kan siges at være en lakmusprøve for vores analytiske 

tilgang, og vi tør godt sige, at det på et mikroniveau er lykkedes os at fremskrive indsigter om 

atmosfærer, som de mennesker, der færdes i dem hver dag både fandt interessante, 

overraskende og brugbare. 

 

‟Housing first‟–tilgangen, hvor de hjemløse får egne lejligheder med støtte, er en løsning på 

nogle af de problemer, der følger af at mange (hjemløse) mennesker bor på et lille areal (et 

kompakt skum). Men det er ikke en løsning på de problemer, som atmosfæriske skift kan give 

anledning til. 

På baggrund af specialets indsigter kan der være grund til at medtænke det overskud af tid og 

kræfter atmosfæriske omvæltninger fra gaden til lejligheden (værelset) kan medføre. 

Det problematiske ved Herberget som boform kan dermed, udover problemerne med 

‟skummets densitet‟, tænkes at udspringe af den kedsomhed, rastløshed som den nyvundne 

‟atmosfæriske arbejdsløshed‟ kan medføre. 

 

Specialets indsigter kan italesætte det at kunne overleve på gaden som et resultat af 

atmosfæriske kompetencer, eller  immuniseringskapaciteter, der er unikke for denne gruppe af 

mennesker, og som hjemløseindsatsens normalisering kan siges at overflødiggøre. 

Hjemløseindsatsen handler om at flytte mennesker mellem markant forskellige atmosfærer. 

Måske kan en forståelse af disse atmosfæriske kompetencer afføde nye måder, hvorpå tidligere 

hjemløse kan sikres et bedre liv. 
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Slutteligt vil vi understrege, at der lige nu og også forventeligt fremover er mennesker, der 

opholder sig i de midlertidige tilbud og ‟atmosfærer‟, som den Natcafé og det Herberg, vi har 

udfoldet her, og at de fortjener opmærksomhed. Der er både muligheder og udfordringer i 

skumformationernes densitet og gennemsigtighed i disse atmosfærer, og disse kan anvendes og 

medtænkes strategisk i en indsats for at gøre disse menneskers liv, bedre end det er nu. 

 

Thomas Brittain & Frederik Bøhling 
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Oversigt over lydklip på den 

vedlagte CD-rom. 
Natcafé 
L1.01 – Hundegøen (21.15) 
L1.02 – Pernille Højmark spiller, fulde brugere klapper ude af takt 
(21.45) 
L1.03 – Stemningen efter bandet (22.45) 
L1.04 – Øldrikkeri og snak (00.30) 
L1.05 – Klirrende ølflasker (00.40) 
L1.06 – Grin og snak (00.45) 
L1.07 – Brugere skændes (01.00) 
L1.08 – Baggrundslyd- Snorken, TV, ventilator og snak (1.10) 
L1.09 – Lille hund gør (01.15) 
L1.10 – Baggrundslyd- Tegnefilm og ventilator (05.20) 
L1.11 – Baggrundslyd- Tegnefilm, ventilator og hundegøen (05.25) 
L1.12 – Bruger vågner og synger ’se Venedig og dø’ (06.15) 
L1.13 – Bruger synger julesang (06.25) 
L1.14 – Bruger vækker de andre brugere (06.28) 
L1.15 – Hundegøen morgen (06.40) 
L1.16 – Hundegøen morgen 2 (06.40) 
L1.17 – Bruger vælter skærme og larmer (06.50) 
L1.18 – Baggrundslyd – Ventilator, TV og hoste (1.00) 
L1.19 – Baggrundlyd 2 – Ventilator og TV (1.45) 
L1.20 – Hundegøen nat (4.10) 
L1.21 – Hundegøen nat 2 (4.50) 
L1.22 – Bruger bliver vækket (6.20) 

 
 
 
 
 
 
 
Herberg  
L2.01 – Baggrundlyd sang (22.05) 
L2.02 – Baggrundslyd 2 snak (22.10) 
L2.03 – Baggrundlyd 3 nys (22.20) 
L2.04 – Hund der gør på gangen (22.55) 
L2.05 – Ubehagelige trusler (23.25) 
L2.06 – Snak om film på gangen (00.50) 
L2.07 – Skænderi i bygningen (01.15) 
L2.08 – Tændt radio på værelset (01.35) 
L2.09 – Snak og skænderi (04.10) 
L2.10 – Preben tænder radio (10.40) 
 
 
Telt 
L3.01 – Lastbil + mus (01.15) 
L3.02 – Baggrundslyd – byggeplads (01.45) 
L3.03 – Baggrundslyd – tog (01.45) 
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