
 

 
1.6. Redigering med Audacity 

Redigering med Audacity 

Download og installation af Audacity 
 

Audacity er et freeware redigeringsprogram, som kan downloades fra 
http://audacity.sourceforge.net  
NB: Ved Windows 7 downloades version 1.3.12 

 Klik på Audacity 1.3.12 installer og kør installationen. 
 
Desuden downloades LAME fra http://lame.buanzo.com.ar, som er en decoder, 
der gør det muligt at eksportere til .MP3 filer. 

 Klik på Lame_v3.98.3_for_Audacity_on_Windows.exe og kør 
installationen. 

 
Indstilling af afspilnings- og optageenheder ved version 1.3.12 opsættes via 
hovedmenuen: 

 Rediger  -> Preferences… -> DevicesStudiet. 
 

Redigering med Audacity 
 

Oprettelse af et projekt 
Et Audacity projekt er det sted, hvor der arbejdes med den rå redigering. Man kan 
åbne et tidligere projekt, og arbejde videre med redigeringen.  

 I menuen: vælg Fil -> Gem project som…  
Projektet oprettes med 
følgende indhold: 
 
 
 

NB: 
 Gem jævnligt! 
 Flyt/slet ikke de originale lydfiler fra det sted på computeren, hvor de er 

importeret fra! 
 Flyt/slet ikke projektet fra det sted, hvor det er gemt på computeren! 

 

Importering af lydfil(er) 
Audacity kan importere WAV- og MP3-filer til et projekt. 

 I hovedmenuen vælges Fil -> Import -> Audio 
 

Exportering af et redigeret projekt til en lydfil 
Det færdigredigerede projekt eksporteres som en WAV-fil eller som en MP3-fil.  

 I hovedmenuen vælges Fil -> Export 
 
Læs yderligere under Teknik på www.lydunivers.dk 



 

 
1.6. Redigering med Audacity 

Skærmbilledet i Audacity 

Som det fremgår af ovenstående, ses lyden som blå bølger hen over skærmen i 
såkaldte lydspor. Der kan være flere lydspor under hinanden alt afhængig af 
antallet af importerede lydfiler og af redigeringen. Er alle lydsporene slået til, 
høres alle lydene oven i hinanden. Et lydspor kan slås fra med -knappen. 
 

Normalisere lyden 
Normalisering anvendes til at hæve niveauet i et lydklip så meget som muligt 
uden at lyden forvrænger. 

 I hovedmenuen vælges Effekt -> Normaliser… 
 Sæt værdien til 3.0 (dB) og klik på Ok 

 

Klippe, flytte og kopiere 
Skal der ex. fjernes et øhh fra et lydspor, kan det klippes ud som følgende: 

 Markeringsværktøjet  skal være slået til. 
 Marker vha. musen den lydstump, der skal fjernes. (Området bliver 

mørkere). 
 Klik på  for at klippe lydstumpen væk. 

 

Forskyde et lydspor 
Lyden på et lydspor kan flyttes, så den starter før eller senere end de andre spor. 

 Tidsforskydningsværktøjet  skal være slået til. 
 Sporet kan nu flyttes frem og tilbage med musen, ved at placere musen 

på lydsporet, og holde venstre musetast nede. 
 

Fade ind og ud 
Bratte overgange i lyden kan fjernes med fade in og fade out værktøjerne. 

 Markeringsværktøjet  skal være slået til. 
 Marker vha. musen den lydstump, der skal ex fades ind på. 
 I hovedmenuen vælges Effekt -> Fade in 


