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1: Hvad hyperacusi er
Når lyd, støj og spektakel som ikke generer andre, føles at
genere eller gøre fysisk ondt i trommehinderne, taler vi om
hyperacusi eller om generende hyperacusi.
En folkesygdom
Hyperacusi er en tilstand hvor sanseopfattelsen ikke med
sikkerhed kan skelne imellem om et sanseindtryk er hørt
eller følt. Høresansen og følesanserne kan overlappe
hinanden i en grad som forstyrrer sanseopfattelsen, eller
som kan gøre sanseopfattelse meningsløs. Hyperacusi er en
tilstand hvor:
Høresansen føleopfatter samtidig med at den
høreopfatter.
Følesanserne høreopfatter samtidig med at de
føleopfatter.
Eller endnu kortere:
Høresansen føleopfatter og følesanserne høreopfatter.
Antagelig er tyve procent af den samlede befolkning ramt af
en generende tilstand af hyperacusi. Noget som må gøre
generende hyperacusi til den mest udbredte folkesygdom
der findes.
Når hyperacusi generer
Sådan ser grænseområdet mellem høresans og følesanser ud,
når det bliver gengivet som lydsøjle:

For neden har vi grænsen for høresansen: Den svageste lyd
høreorganet kan opfatte. For oven har vi den grænse hvor
trommehindens følesanser ikke vil finde sig i at lyden bliver
kraftigere. Dette er grænseområdet mellem høresans og
følesanser. Vi kalder grænseområdet for hørelsens tolerance
eller hørelsens dynamik. Det kan også hedde hørelsens
spændvidde.
Høreopfattelsen er til stede inden for rammerne af
grænseområdet og kun dér.

Vi siger at den normalt fungerende hørelse er en
vægtskål der med samme nøjagtighed vejer en knappenål
som den vejer et fuldt armeret hangarskib. Energien af det
lydtryk som rammer den normale trommehindes
smertegrænse, er nemlig hundrede millioner gange
kraftigere end energien af det lydtryk som høresansen
akkurat kan opfatte.
På lydsøjlens højre side ser vi en decibel- eller dBskala. Den er logaritmisk. Tallene til venstre – mikroPa – er
en lineær gengivelse af lydtrykkets energi.
En normal hørelse begynder ved mellem nul og tyve
dB på lydsøjlen. Det er hørelsens begrænsning nedad. På
tegningen hedder begrænsningen ”Threshold of Hearing”.
Under ”Threshold of Hearing” står der ”Noise”. Det er
kroppens egen indre støj. Det er lyden af blodet der bliver
pumpet rundt i kroppen, og af åndedrættet.
Normalt høreopfatter vi ikke kroppens egen støj. Vi har
levet med den hele livet; vi lægger ikke mærke til den.
Opadtil er hørelsens tolerance begrænset af at der er
grænser for hvor store lydenergier, høresansens sanseceller
kan holde til. Lydtryk som kommer op på de hundrede og
fyrre dB som lydsøjlen noterer som den ”Threshold of Pain”
som ses øverst, skal trommehinden melde fra over for. Den
skal føle ubehag eller smerte, så vi holder os for ørerne eller
går et andet sted hen, hvor lydtrykket er mere acceptabelt
for det indre øres sanseceller. De sanseceller jeg taler om
her, er hårceller der står på højkant inde i høreorganet i det
indre øre. De kan knække. Og når de først ligger ned, kan
ingen magt på jorden stille dem på højkant igen.
Når vi audiometertester, bør grænsefladen mellem
høresans på den ene side og ubehags-, føle- og
smertegrænse på den anden være på mere end hundrede og
tyve dB i toneområdet mellem fem hundrede og fire tusinde
lydsvingninger i sekundet. Er den ikke det, vil det gå ud
over høreopfattelsen.
Den sarte trommehinde
Trommehinden er det ene af de to sæt af parrede vinduer der
oplyser os om omverdenen. Det andet sæt af vinduer er
øjnenes pupiller. Dertil kommer hudens følesanser.
En trommehinde er en omkring fem millimeter bred

hudskive. Dens areal er på mellem fem og halvtreds og
halvfems kvadratmillimeter.
Så lille den er, kan den bringe et menneske fra sans og
samling, når den gør ondt. Den gør ondt når vi fx har
mellemørebetændelse. Det er en smerte vi ikke godt kan
ignorere. Den gør også ondt når vi flyver og flyvemaskinen
skifter kabinetryk så hurtigt at mellemøret ikke kan følge
med og udligne det atmosfæriske tryk på begge sider af
trommehinden.
Trommehinden påkalder sig opmærksomhed når den er
i vanskeligheder. Og så gør den det som regel på en måde så
vi ikke er i tvivl om, at vi må tage hensyn til den.
Hos mennesker med generende hyperacusi kommer
den ustandselig i vanskeligheder.
Dårligt fungerende høreopfattelse
Når grænsefladen mellem høresans og følesanser kommer
ned på kun at spænde over tres dB eller mindre, begynder
tilstanden af sanseoverfølsomhed for alvor at blive kritisk.
Set på lydsøjlen er det et grænseområde – en
spændvidde – på denne størrelse, vi taler om:

Det der mangler når hørelsens tolerance eller spændvidde er
så langt nede, er den del af lydsøjlen der ligger over tres dB.
Der mangler her mellem tres og firs dB i at hørelsen råder
over en normal høretolerance og i at den har en normal
hørefunktion.
Decibel eller dB er som tidligere sagt en logaritmisk
skala. Har vi en tone med en bestemt lydstyrke, og gør vi

tonen ti gange kraftigere, siger vi at lydstyrken er blevet
tyve dB større. Det svarer til mikroPa-tallene på venstre side
af lydsøjlen. Gør vi tonen hundrede gange kraftigere, er
forskellen fyrre dB. Tres dB er en faktor på tusind gange.
Når der mangler mellem tres og firs dB i forhold til
menneskehørelsens normale spændvidde, resterer der
mellem en promille og en tiendedel promille af en normal
hørefunktion.
Når grænsefladen mellem det indre øres følsomhed for
lyd og trommehindens overfølsomhed over for lyd er så
lille, bliver det ofte et problem at sanseopfatte hvad der sker
i omverdenen, og at tilpasse sin egen adfærd til hvad andre –
som forældre, skolelærere, arbejdsgivere og arbejdskolleger
– forventer. Er hørelsens spændvidde nede på tres dB eller
mindre, vil jeg under alle omstændigheder tale om
generende hyperacusi.

2: Hvordan hyperacusi opstår
Det indre øre
Sædet for ligevægtsorgan og høreorgan er det indre øre.
Sådan kan hørelsens elementer tegnes:

Det indre Øre er indlejret i tindingebenet bag den ydre
øreskål. På tegningen ses det som den lille sneglelignende
enhed yderst til højre. Den som er projiceret ud og
forstørret.
Lyd udefra bliver fanget af øreskålen og reflekteret ind
i øregangen. For enden af øregangen sidder trommehinden:
Et stykke hud som er rigt forsynet med alle hudens føle- og
smertesanser. De såkaldt taktile sanser: Ubehag, smerte,
varme, kulde.
Lydsvingningerne fra trommehinden forplanter sig og
bliver til svingninger i mellemøreknoglerne, som sender
lyden ind i det indre øre:

Det er ligevægtsorganets store ballonformede rum, som
modtager lyden fra mellemøreknoglerne. Rummet kaldes
vestibulen. Fra ligevægtsorganet forplanter lyden sig
gennem de væsker som fylder det indre øre, til høreorganets
yderste spids. Høreorganet er den snegleformede enhed der
ses for neden på tegningen.
Sanserne mødes
Det indre øre har til opgave at opretholde kropsbalancen.
For at opretholde kropsbalancen må det indre øre
kende både leddenes bøjning og muskelforspændingen i alle
kroppens led og muskler. Det skaffer sig de nødvendige
efterretninger ved at bruge legemets store system af
følesanser, som har sanseceller over alt i sener, led og
muskler, og som hedder musklers og leds følesans. Denne
sans sender sansesignaler fra alle kroppens bevægelige
enheder ind i det indre øre. Det indre øre har nær
forbindelse med lillehjernen, som i høj grad medvirker.
Ligevægtsorganet i det indre øre kan udmærket opfattes som
en fremskudt forpost for lillehjernen på samme måde som
øjets nethinde kan forstås som en fremskudt forpost for
centre i storhjernen.
Huden har sanser for varme, kulde, vibration, berøring

og smerte. Under ét kalder vi det for de Taktile Sanser.
Deres sansesignaler bliver også sendt til det indre øre.
Navnlig ergoterapeuter taler om sanseintegration og de
kalder ligevægtssansen for den vestibulære sans. I den del af
det indre øres ligevægtsorgan der kaldes vestibulen, mødes
signalerne fra kroppens indre og ydre følesanser nemlig med
den lyd der kommer fra trommehinden. Der bliver
sansesignalerne integreret.
Trommehindehørelse
Det indre øre kan opfattes som et ligevægtsorgan. Det har til
opgave at opretholde kropsbalancen. Udviklingshistorien
har udstyret ligevægtsorganet hos fugle, pattedyr og en del
andre hvirveldyr med et høreorgan med tilhørende høresans.
Ligevægtsorganet har fået en såkaldt trommehindehørelse
som tilbehør. Men det indre øres hovedopgave er og bliver
at opretholde kropsbalancen. Trommehindehørelsen er blot
et redskab som ligevægtsorganet anvender til at skaffe sig
efterretninger der gør det lettere at få vores kroppe til at
balancere.
Trommehindehørelsen blev udviklet som en
videreudvikling af følesanserne. Dyr som edderkopper,
skorpioner, slanger og fluer har ikke noget indre øre. De har
kun følesanser. Deres sans for følte vibrationer kan være
fintmærkende og meget detaljeret, men nogen høresans er
det ikke.
Uden at have noget ligevægtsorgan kan fluen regnes
for at være dyrerigets fornemste balancemester. Den kan
ubesværet lande med fødder opad. På loftet. Ingen skabning
der er født med indbygget ligevægtsorgan, kan gøre noget
tilsvarende.
Det er grunden til at det indre øre også kan opfattes
som udelukkende et høreorgan. Det at mennesker som fødes
uden noget indre øre, som regel har en ovenud god
kropsbalance, er blevet tolket sådan at vi opretholder
kropsbalancen på trods af det indre øres buegange og ikke
på grund af dem.
De to synsvinkler udelukker ikke hinanden. De
kompletterer hinanden. Vi ved simpelt hen ikke nok om det
indre øres funktioner til at vi kan lægge os fast på hverken
det ene eller det andet.

Høreorganet i det indre øre sanser ved hjælp af at
sanseceller i øresneglen føler de lydsvingninger der kommer
fra trommehinden og mellemøreknoglerne og transmitteres i
det indre øres væskesystemer. De bevægelser i væskerne
som sansecellerne føler, bliver registreret, forstærket og
sendt til særlige centre i storhjernen.
Så når det kommer til stykket, er lyd egentlig noget
som sansecellerne i en trommehindehøresans føler. Det er et
faktum der gør at vi har svært ved begrebsmæssigt at holde
følesanser og høresans fra hinanden. Det er i grænseområdet
mellem høresans og følesanser at tilstanden hyperacusi har
hjemme.
Kroppens lydsignaler
Det indre øre kan omsætte lyd til elektriske impulser, som
det videresender.
I 2005 blev fysikerne Thomas Heimburg og Andrew D.
Jackson fra Niels Bohr Institutet i København klar over at
sansecellers nerveimpulser bliver transmitteret gennem
nervebanerne som lydbølger. Fysiologien har ellers ment at
der er tale om elektriske signaler.
Det giver imidlertid god mening at sansesignalerne fra
muskler og leds følesanser og fra hudens sanser kommer til
det indre øres vestibule som lydsignaler, der kan integreres,
bearbejdes og videresendes som elektriske impulser. Det
giver ingen mening at tro at de ankommer som elektriske
impulser. Det indre øre er ikke indrettet til at modtage
elektriske impulser. Det indre øre kan frembringe elektriske
impulser som det sender videre. Men det er indrettet til at
modtage lyd.
Modtagelse af lydsignaler og videreforsendelse af
signalerne som elektriske impulser til stor- og lillehjerne og
til kroppens muskler kræver elektrokemisk energi. De
væsker som udgøres af kroppens blod- og lymfesystemer,
oplagrer en energiforsyning som fysiologerne kalder
legemsvæskernes elektrolytter og som udgør det forråd af
elektrokemisk energi, som jeg taler om her. Elektrolytter
kan oplade og aflade.
Det indre øre rummer tre adskilte lymfesystemer som
er koblet til hinanden på sådan en måde at de ser ud til
tilsammen at udgøre en transistor. Transistorer kan behandle

og forstærke elektroniske signaler. Transport og
videresendelse af nervesignaler kræver altid forstærkning.
Den nødvendige energi til at modtage og videresende
nervesignaler og til at drive transistorforstærkeren må det
indre øre hente fra det lager af elektrolytisk energi som
rummes i det indre øres tre lymfesystemer. De udgør
tilsammen fem og tyve milliontedele liter væske.
Øjnene
For at kunne opretholde kropsbalancen har det indre øre sat
sig på synet. Ganske vist er øjets nethinde – i hvert fald i
mine øjne – en fremskudt del af storhjernen, men for at
kunne opretholde kropsbalancen er det indre øre nødt til at
bestemme hvad synet skal se.
Pause
Læser – hold en pause. Træk vejret. Så vil jeg også gøre det.
Brug pausen til at betragte denne tegning:

Uden på hvert af øjeæblerne sidder der fem styremuskler.
De bevæger øjet og dermed synsretningen.
For at kunne bruge synet til at opretholde
kropsbalancen må ligevægtsorganet have fuld kontrol over
disse to gange fem muskler. Jeg har tegnet det sådan:

Der er sanseceller på musklerne. De rapporterer musklernes
forspændinger til det indre øre, som sender styresignaler
retur.
Viljen kan tvinge synet til at gå imod det indre øres
ønsker og i stedet se på noget andet. Men gør viljen det, vil
det blive svært eller umuligt for synet at komme i kontakt
med sanseopfattelsen. Øjet kommer til at stirre på noget,
som bevidstheden ikke kan synsopfatte. Bevidstheden kan
kun synsopfatte hvad det indre øre har brug for, at den skal
lægge mærke til.
Sådan har det indre øre sat sig godt og grundigt på
sansesystemerne. Bortset fra smag og lugt, sult, glæde og
sorg kontrollerer det indre øre det hele.
Naturen har gjort det indre øre til hovedsæde for de
menneskelige sanser.
Skelet og hørelse
For at kunne forklare hvad der fremkalder hyperacusi må vi
betragte menneskers skelet:

(Fra Kurér ordblindhed! Borgen 2010)

Hvem i alverden har fundet på denne konstruktion?
Firbenede dyrs lange vandretliggende rygrad kan give
problemer med sammenvoksede ryghvirvler og
fejlfungerende bækkenskål. Men at stille hele skelettet på
højkant på to fødder og tre led der skiller fødder og
bækkenskål, og så oven i købet lade hofteleddene være
kugleled og stille overkroppen på korsbenets ene punkt –
det er en dristighed ud over alle grænser. Det er dømt til at
gå galt, hvis der ikke er indsat en overordnet meget effektiv
kontrol med musklernes forspændinger og lemmernes

stillinger.
Konstruktionen kræver at skelettet er stabilt på samme
måde som et stillads skal være stabilt. Men selv med det
aller mest stabile skelet er det ikke til at forstå, at det kan
lade sig gøre at opretholde kropsbalancen i et skelet som i
den grad ligner et korthus: Rækker af dinglende og
roterende led der er stillet på højkant ovenpå hinanden.
Hypermobilitet
Langt fra alle menneskeskeletter er stabile. Et meget stort
antal mennesker – blandt dem hele folkeslag – har skeletter
hvis led enten er overdrevent stive, eller overdrevent
bagudbevægelige.
Jeg taler om den arvelige egenskab ved bindevævet
som hedder hypermobilitet. Bindevævet hos hypermobile
har forholdsvis få faste fibre i forhold til de løse. Knogler og
sener fx er bindevæv. Løst bindevæv kan være vanskeligt at
holde styr på. Opgaven kan stille så store krav til
ligevægtsorganet, at det er kronisk overbelastet. Så bruger
det af de energiforråd, som høreorganet skulle have haft. Så
har høreorganet ikke kræfter til at behandle andet end meget
svage impulser. I den situation justerer det indre øre
trommehindens følsomhed, så den lader lydpåvirkninger,
som høreorganet ikke har energiforsyning til at binde an
med, gøre ondt eller være ubehagelige. Antager jeg.
Ustabile skeletfunktioner formindsker grænsefladen
mellem høresans og følesanser, så der kommer hyperacusi.
Hos mennesker med en hypermobilitet der fungerer dårligt,
stiller det at opretholde kropsbalancen alt for store krav til
ligevægtsorganet.
Den form for hypermobilitet der kan ende med at
fremkalde kaos i sanseopfattelsen, viser sig ved at
fingerleddene har unormalt stor bevægelighed bagud. Det
kan navnlig ses på pegefingeren og lillefingeren.
Det kan se sådan ud:

Jeg kalder denne unormalt store bevægelighed bagud i
fingerleddene for gummifingre. Når der kommer et
menneske til min Klinik for Hyperacusi med ordblindhed,
med en bogstavdiagnose som fx ADHD eller med andre
forstyrrelser af sanseopfattelsen, så kan jeg med sikkerhed
vide at det menneske må have gummifingre. Jeg kan med
næsten lige så stor sikkerhed vide at dette menneske også
har dårligt fungerende lænd, og at bækkenskålen med dens
mange kritiske muskelforspændinger er mangelfuldt justeret
eller misjusteret. Bækkenskålens justeringer afsløres af den
måde, mennesker står og går på. Der er mange detaljer ved
bevægemønstre som det tager lang tid at lære sig at se, og
som jeg ikke vil komme nærmere ind på her.
Derimod kan jeg ikke på forhånd vide om et menneske
der har gummifingre, og hvis bækkenskål tydeligt nok er
dårligt justeret, vil være ramt af ordblindhed,
bogstavdiagnose eller andre vanskeligheder med
sanseopfattelsen.
Som hos en huskat
Menneskers ligevægtsorgan er ikke alene håbløst for lille til
at opretholde kropsbalancen, hvis skelettet er svært at
stabilisere. Selv med det mest stabile skelet vil det have
svært ved at skaffe sig det nødvendige overblik. Menneskets
indre øre er nemlig af nøjagtigt samme størrelse som det vi
finder i en almindelig huskat der vejer et par kilo, som har
fire ben, og som til overmål er forsynet med en
stabiliserende hale.
De der har konstrueret os og stillet vores krop på

højkant på to ben, skulle have givet os et indre øre på
størrelse med en blomme, hvis skeletkonstruktionen skulle
holdes i kropsbalance.

Men fordi det indre øre har en bestemt størrelse som ikke
ændrer sig fra foster til alderdom, og fordi det skal sidde
indlejret i tindingebenet, og fordi kraniet skal være så lille at
det kan passere fødselsvejen så kvinderne kan føde børn, har
konstruktørerne ikke kunnet gøre menneskets indre øre
større end en ært.

Det indre øre hos mennesker mangler ikke sanseceller. Men
det mangler intern energiholdig væske. Det indeholder som
før sagt kun fem og tyve milliontedele liter. Alt for lidt til at
rumme de forråd af energi der er brug for.
Manglen på energiforråd er årsagen til at det indre øre
giver op. Så må kropsbalancen og kontrollen med
synsmotorikken blive som den bedst kan. Hos nogle bliver
begge dele mangelfuldt. Hos nogle bliver det meget
mangelfuldt. Samtidig fremkalder det hyperacusi: de alt for
sanseoverfølsomme trommehinder.
Kompensere med intellekt
At det indre øre er håbløst underdimensioneret, selv hos
mennesker som ikke er hypermobile og som har stabile
skeletfunktioner, må være grunden til at de konstruktører
der har stillet mennesket på benene, har givet os forstand i

overmål. Vi har fået al denne forstand for at kompensere for
at vi mangler meget af den automatik som andre pattedyr
med tilstrækkeligt stort ligevægtsorgan råder over, men som
selv det bedst fungerende indre øre hos mennesker ikke har
kapacitet til at udvikle.
Fordi forstanden skal kompensere for utilstrækkelige
ligevægtsfunktioner, kan mennesker med ustabilt skelet og
deraf følgende handicappet indre øre udvikle en helt utrolig
stor forstand. Verden er fuld af fremragende mennesker som
har stort besvær med at læse, eller som simpelt hen ikke
kan, men som kan være ovenud gode til matematik. At
Nobelpristagere i eksakte videnskaber har besvær med at
læse og skrive, er ganske almindeligt. Journalister,
forfattere, læger, højt rangerende humanistiske
videnskabsmænd og kunstnere ikke at forglemme er lige så
ofte ramt af boglige problemer.
Hvordan kan de være så højt begavede og så alligevel
have store vanskeligheder med at læse og skrive?
Forklaringen er at selv den højest udviklede forstand
ikke kan læse.

3: Følgevirkninger af hyperacusi
Sanseforvrængninger
Vores sanser forbinder os med omverdenen. De gør at vi
kan forstå hvad der sker omkring os. De gør at vi kan
overleve, at vi kan samarbejde med andre, at vi kan lære.
Når der går kuk i sanseopfattelsen, som det meget nemt
kan ske ved hyperacusi, kan vi blive ramt af hovedpine,
hallucinationer, tvangstanker, søvnproblemer og forvrænget
omverdensoplevelse som bliver til en lige så forvrænget
adfærd. Nogle af de tilstande kalder vi ADHD, DAMP,
APD, ordblindhed, autisme osv. Men det er hyperacusi der
er den fælles tilstand. Alle de forstyrrelser som den kan føre
til, er blot følgevirkninger.
En tilstand af generende hyperacusi kan forvrænge
både vores oplevelser af vores omverden og vores adfærd.
Denne sammenhæng er ikke videnskabeligt bevist.
Men enhver der lærer sig at bruge et audiometer og som
anvender dette elektroniske måleinstrument til at
audiometerteste mennesker med de diagnoser der lige er
nævnt, vil komme til samme resultat: Den fælles faktor er
hyperacusi. Der findes undtagelser, men der er langt mellem
undtagelserne.
Velfungerende høreopfattelse
Når grænseområdet mellem høresans og følesanser råder
over de næsten hundrede og fyrre dB som lydsøjlen viser,
fungerer høreopfattelsen godt. Så kan den taleopfatte, så kan
den høre endelser i sproglyd, så kan den tåle at være inden
døre selv om der er mange mennesker til stede. Så vil synets
læsemotorik – de automatiske synsbevægelser som vi
bruger når vi læser – fungere perfekt. Ingen vil tale om
tilstande og diagnoser som:
ADHD
ADD
APD
HSP
Asperger
Autisme
Tinnitus

Hovedpine
Svimmelhed
Søvnforstyrrelser
Urolig adfærd
Depression
Indlæringsvanskeligheder
Ordblindhed
- hvis grænseområdet mellem høresans og følesanser har
normal spændvidde. Den slags tilstande hænger sammen
med at hørelsens spændvidde er unormalt lille. De kommer
når trommehinden siger fra over for lyde og lydtryk som
ikke generer andre.
Hundrede journaler
Jeg bearbejdede for nylig hundrede af mine fortløbende
journaler. De journaler som jeg taler om her, gælder børn og
unge som af den ene eller den anden grund har svært ved at
være i en børnehave eller i en skoleklasse. Selv om
talmaterialet er beskedent, vil resultaterne være nogenlunde
retvisende.
Blandt de hundrede er der otte hvis brugbare
høretolerance er nedsat med tyve dB eller mere i forhold til
det normale. Deres grænseflade mellem høresans og
følesanser er dermed reduceret til ti procent eller mindre af
det normale. De er grænsetilfælde, når vi taler hyperacusi.
Men somme tider skal der ikke meget nedsættelse af
høretolerancen til, før sanserne kokser.
Tretten af dem havde en audiometertestet høretolerance
der var reduceret med fyrre dB eller mere. De rådede på den
måde over mindre end en procent af en normal
hørefunktion. Deres sanseopfattelse var generet af deres
hørelses alt for lille spillerum.
Der var en gruppe på tredive hvis hørefunktioner ikke
kunne audiometertestes. Enten fordi de var for unge, eller
fordi deres sanseopfattelse var for forvildet til at de kunne
reagere troværdigt på audiometertoner. De udgør et
mørketal. Mange af dem var så høreforskræmte at det selv
uden audiometertest var tydeligt at deres hørelse var stærkt
forkommen. De optrådte sansesarte og sanseforvildede.
Blandt de halvfjerds som kunne audiometertestes,

havde de ni og fyrre en hørelse hvis tolerance var nedsat til
at være tres dB eller mindre i stedet for at spænde over
næsten hundrede og fyrre. Med denne sarte og forkrøblede
hørefunktion blev de sendt ind i børnehaver, skoler eller
arbejdspladser hvor deres hørelse skal kunne tåle støj,
musik, tale, skrig og råb der ligger i dette område:

Her er lydtryk som i forvejen stiller store krav. Selv til
hørelser som har fuld høretolerance eller høredynamik.
Generer lydtryk over tres dB i trommehinderne, vil det
tit opleves ubehageligt at være inden døre i fx skoleklassen,
ligesom høreopfattelsen af fx de finere detaljer i sproglyd –
såsom endelser – meget let bliver forstyrret.
Ingeniører tilknyttet Danmarks Tekniske Universitet
oplyser, at i en skoleklasse hvor alle elever forholder sig
helt rolige – de snakker ikke, de skramler ikke med stole –
ligger baggrundsstøjen her:

Et menneske besidder altid en ydre egenstøj. Hvor der er
mange mennesker sammen, bliver deres samlede egenstøj
tilsvarende stor.

En lærerstemme der henvender sig til elever i en
skoleklasse, må hæve sig over baggrundsstøjen. Så
stemmens kraft kommer til at ligge i dette område:

Men de skoleelever som har svært ved at samarbejde med
skolen, og som skolen har svært ved at samarbejde med, har
som regel trommehinder som ikke tåler at blive belastet med
lyd der overstiger det område som jeg tidligere har
demonstreret:

De elever kæmper med en trommehinde der hellere vil
afvise lærerstemmen, end den vil give lyden af den adgang
til det indre øre. De kæmper med en høresans som er i den
grad forurenet af at være blandet med trommehindens føleog smertesanser, at de må høre bort fra den talte meddelelse
for bagefter at prøve at tænke sig til, hvad læreren kan have
sagt.
Deres samlede sanseopfattelse er vingeskudt. Det kan
være vanskeligt for dem at opfatte hvad der foregår, der
hvor de er. Det kan være umuligt for dem at finde mening i

de oplysninger som deres sanseorganer sender til
centralnervesystemet.
Mange der har det sådan, opfatter langt fra skolen som
deres rette element. Det gælder ikke alene de ramte elever;
det gælder også lærere der kæmper med og mod
klasseværelsernes baggrundsstøj.
Hvad vi ved på forhånd
Hvis et menneske har fået en bogstavdiagnose som
ADHD
ADD
APD
HSP (som ligefrem betyder særligt sensitiv
sanseopfattelse)
- hvis der bliver talt om Asperger eller autisme, eller hvis
mennesker klager over tinnitus, hovedpine, svimmelhed,
søvnforstyrrelser; hvis de viser urolig adfærd eller lider af
depression – ja selv ved ordblindhed – kan vi på forhånd
vide, at her står vi over for en hørelse der har alt for lidt
tolerance eller dynamik. Her foreligger der hyperacusi. Der
er undtagelser, men de er ganske få.
Dette er ikke videnskabeligt bevist. Men enhver der
audiometertester høretolerance – forskellen mellem
høreorganets følsomhed og trommehindernes
overfølsomhed – vil komme til samme resultat.
Det vil sige, at i alle disse tilstande indgår
sanseoverfølsomme trommehinder som en af
hovedbestanddelene. Her udretter psykologi og pædagogik
ikke meget. Her er tale om fysiologiske forstyrrelser som
skal behandles fysiologisk.
De der har det værre
Tolv af de før nævnte ni og fyrre havde en hørefunktion
hvis tolerance lå på omkring fyrre dB:

Men nogen var værre stedt. Otte af dem havde en hørelse
hvis spillerum udgjorde mindre end tyve dB:

Blandt de otte var der nogen hvis hørelse kun rådede over
mindre end ti dB tolerance eller dynamik:

De mennesker er hårdt ramt. Mellem dem er autisterne i
reglen at finde. Selve det at skulle trækkes med en høresans
der er så skadet som tilfældet er, når den råder over en
høretolerance på mindre end ti dB, gør at de egentlig ikke
kan være nogen steder. Slet ikke i et klasseværelse. At det er
svært at nå ind til dem – navnlig med klasseundervisning –
giver sig selv.
Særligt dårlig hørelse
Voksne hvis hørefunktion er så langt nede at de kun råder
over tyve eller ti dB høretolerance, er tit af den mening at
deres hørelse er særligt god.
Det er den ikke.
Når trommehinderne er sarte, kan menneskers indre
egenstøj, som er lyden af hjerteslag, af blodets kredsløb og
af deres eget åndedræt, genere sanseopfattelsen. Jo svagere
en lydpåvirkning er, des mere uudholdelig kan den
forekomme dem at være. Når ovenboen går på gulvet, er det
forfærdeligt. Trækker nogen i beboelsesejendommen ud i
toilettet, er det ikke til at holde ud at høre på. Et ur der
hænger på væggen og tikker, kan gøre en lejlighed

ubeboelig. Det er ikke nogen god hørelse. Det er en hørelse
der er stærkt forstyrret.
Tit har mennesker med hyperacusi en synsopfattelse
der er lige så sart som høreopfattelsen. Så kan de have
kontrastoverfølsomme øjne der får synet af bogstaver til at
gøre fysisk ondt. Med det resultat at øjnene uvilkårligt ser
væk fra tekst. Op i loftet fx.
De kan gå i et indre sanseinferno fuldt af tinnitus,
generende tankemylder, mareridt og meget ofte også
konstant tilbagevendende hovedpine, samtidig med at de
skal være barn eller pædagog i en børnehave, eller være elev
eller skolelærer i en skole. Dertil kommer de mange som
skal begå sig på andre stærkt støjende arbejdspladser.
En pludselig og uventet lyd kan få alle mennesker til at
fare sammen. Det er ligevægtsorganet der registrerer lyden
og instinktivt låser alle led. Går det helt galt, vælter den
pludselige lyd kroppen omkuld. Lyden skal blot være så
kraftig at den overstiger hvad ligevægtsorganet føler sig
trygt ved. Ved en normal hørelse skal der nok en hel del til,
før ligevægtsorganet bliver alarmeret. Men ved hyperacusi
sænkes grænserne. Jo mere sart hørelsen er, des mindre
behøver lydstyrken at være for at udløse reaktionen.
Her er grunden til at børn og voksne hvis grænseflade
mellem hørelse og følesanser er lille, kan blive særligt
ængstelige og ustandselig være på vagt over for om der kan
komme lyde som vil bide i deres trommehinder og flå i
deres krop.
Her er en tilstand som næsten uvægerligt vil tiltrække
mobning, fordi det er morsomt at se andre fare sammen for
hvad der forekommer at være ingenting. Faktisk er
lydmobning af mennesker med hyperacusi almindeligt. Og
jo værre en grad af hyperacusi der er tale om, des mere vil
de blive lydmobbet. Fx et uvarslet BØH! lige ind i øret.
Negativ høretolerance
Det kan stå endnu værre til. Trommehinden kan være så
følsom at den føleopfatter lyd som ligger under
høreorganets følsomhed. Trommehindens overfølsomhed og
høreorganets følsomhed kan på den måde bytte plads.
Høretolerancen kan være negativ.
Jeg har illustreret det ved at vise fragmentet af

lydsøjlen sådan:

- som negativ.
Mange af de før omtalte tredive som jeg ikke kunne
teste, har haft en samlet høretolerance på måske ti dB,
måske nul, måske minus fem eller ti.
Inkluderede elever
Skolerne står for tiden i en situation hvor der er
pengemangel, samtidig med at antallet af elever – og lærere
– med generende hyperacusi ser ud til at vokse. Nu skal
også de elever hvis hørefunktioner er reduceret til en
promille af det normale – eller meget mindre – inkluderes i
undervisningen. Tidligere var der råd til at sende dem i små
specialklasser hvor baggrundsstøjen er mere udholdelig for
deres hørelse.
Naturligvis er det svært at undervise dem. Naturligvis
kan det være svært eller umuligt for dem at følge med i
undervisningstimer. Naturligvis kan tilstedeværelsen af blot
en enkelt fra denne gruppe gøre det svært eller umuligt at
undervise resten af klassen.

4: Hvordan hyperacusi lindres eller kureres
Mange der har med mennesker med sensible og
sanseoverfølsomme trommehinder at gøre, tænker – og siger
også somme tider – at de mennesker må vænne sig til de
lydtryk og den støj, der nu en gang er.
Her er jeg enig! Det gælder om at desensibilisere
trommehinderne, og det kan gøres ved at påvirke hørelsen
med lyd. Men det kan ikke gøres med larm og
baggrundsstøj. Slet ikke. Almindelig støj gør tilstanden af
hyperacusi værre, fordi den fremkalder stress. Her skal
bruges terapeuter som ved hvad de gør, som har en metode,
og som går varsomt til værks. At desensibilisere
trommehinder er som regel ikke svært for den som har de
nødvendige hjælpemidler og som kender til den særlige
terapi og teknik, der skal bruges. Men den slags specialister
er der endnu ikke mange af.
At desensibilisere trommehinderne
Når vi gør trommehinderne mere robuste over for
lydpåvirkninger, gør vi ikke bare den hud som
trommehinderne består af, mindre sensitiv; vi giver det
indre øre flere kræfter. Lydbehandlinger med Volfs særlige
grammofonpladelyde, som stiller meget store krav til
ligevægtsorganet, tømmer det indre øre for energi til at
modtage og videresende sansesignaler. I den situation lærer
det indre øre at skaffe sig energi. Det sker på ganske samme
måde som når en muskel ender med at blive stærkere af at
fysisk træning tømmer den for kræfter.
Volfs grammofonplade-sound virker tit forstyrrende på
kropsbalancen og på sanseopfattelsen i sin helhed. Nogle
oplever at væggene buler og gulvet gynger. Nogle falder i
tung søvn så længe de har lyden i ørerne. Volfs sound
efterligner fysikeren Harvey H. Fletcher’s særlige sound
som er kendt for netop at have den slags virkninger, når den
rammer begge ører ligeligt. Optræningen af hørelsens
funktioner går ud på at vænne både trommehinden og det
indre øre til at høre Volfs sound uden at opleve
ligevægtsforstyrrelser og uden at lyden generer.
På Klinik for Hyperacusi eksponerer vi også legemet
for musik afspillet på fysisk meget store højttalere. Men det

vil jeg ikke komme nærmere ind på her.
Jo værre det står til – det vil sige jo mere
sanseoverfølsom en trommehinde er – des lettere vil det
som regel være at få gode kliniske resultater.
Lydbehandling er dog ingen mirakelkur. Selv om
tilstanden bliver bedre, bliver der næsten altid en større eller
mindre del af den oprindelige tilstand tilbage. Men når det
lykkes at give et menneske tyve, tredive eller måske
halvtreds dB større høretolerance end han eller hun havde
før, vil både den nødlidende selv, skolen og familien opfatte
det som en – ofte kolossal – lettelse. Blot det at vende
kurverne om, så en høretolerance på minus ti bliver til plus
ti, kan gøre en ganske betydelig forskel. Tilstande af
ordblindhed kan forsvinde. Symptomerne på ADHD, APD,
depression, tinnitus osv. kan være betydeligt dæmpede eller
kan være kureret.
”Kan være!” Ingen kan på forhånd vide hvilke
problemer hyperacusi vil give anledning til.
Desensibilisering af trommehinden og udvidelse af
høretolerancen vil altid fremkalde en forbedring. Oftest en
markant forbedring. Men på forhånd er det umuligt at vide
hvilke forbedringer der vil vise sig.
Det mest hensigtsmæssige er at desensibilisere
trommehinden med terapeutisk lyd, samtidig med at
konsultationer hos kiropraktiker, osteopat, kranio-sakral
terapeut, zoneterapeut eller kinesiolog gør
skeletfunktionerne mere stabile. Der er, som jeg før har
været inde på, direkte sammenhæng mellem skelettets og
det indre øres funktioner. Jeg siger at lydbehandlinger som
behandler indefra, også virker på skelettets funktioner. Og at
den stabiliserende behandling af skelettet og bindevævet
udefra som kiropraktorer, osteopater og kraniosakralterapeuter udfører, forbedrer hørefunktionerne så
meget at virkningen ofte kan aflæses på efterfølgende
audiometertests.
Når der på samme tid bliver behandlet både udefra og
indefra, vil behandlingerne forstærke hinanden.

