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Det akustiske vindue
Et studie i audiometertestet høretolerance
hos tretten adfærdsvanskelige unge med
hyperacusis
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Et klinisk studie
De her fremlagte dokumentationer for virkningen af passive
lydpåvirkninger af høreopfattelsen er et klinisk studie. Ikke
et videnskabeligt.
Studiet indeholder forsvindende få relevante
litteraturhenvisninger. Det emne som jeg beskæftiger mig
med – og som i det store og hele er klinisk fysiologisk
lindring af generende hyperacusis – har ikke været
behandlet af andre. Det er et pionerarbejde.

Hyperacusis
- defineres ved at lydpåvirkninger som normalt tolereres af
andre, generer eller gør fysisk ondt. Butterworth angiver
genen eller smerten som værende en taktil påvirkning. Det
eneste sted en sådan taktil påvirkning kan lokaliseres, er i
trommehinden. Jeg er klar over at dette ikke er en
fuldstændig dækkende forklaring, men den er brugbar som
arbejdsmodel. Den skal antagelig udvides med at der må
eksistere en tæt udveksling af informationer mellem det
indre øre på den ene side og trommehinden på den anden.
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Hørelsens primære elementer

I venstre side ses den ydre øreskål, som reflekterer lyd
udefra ind i øregangen. Øregangen afsluttes med
trommehinden. På indersiden af trommehinden leder de tre
mellemøreknogler lyden tværs over mellemøret og ind i
perilymfen i det indre øres vestibule, som regnes for at høre
til ligevægtsorganet. Fra vestibulen ledes lyden videre ind i
høreorganets perilymfe.

Hørelsens tolerance/dynamikområde
Ved hjælp af audiometer tester jeg høretolerancen.
Høretolerancen betragter jeg som værende differencen i dB
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mellem det indre øres følsomhed ved de elleve
audiometertoner på den ene side og trommehindens
overfølsomhed ved de samme audiometertoner. Her skal det
demonstreres med et af studiets audiogrammer:

Højre øre

Venstre øre

Cirklerne og krydsene øverst på audiogrammet
repræsenterer den hørekurve, som normalt optages: Den
mindste lyd som det er muligt for den audiometertestede at
høreopfatte i audiometrets hovedtelefoner. Den kaldes
Threshold of Hearing eller THR. Jeg forklarer hørekurven
som værende det indre øres følsomhed for lyd.
U-erne for neden viser den audiometertestede føle-,
ubehags- eller smertegrænse. Den kaldes Uncomfortable
Level eller UCL. Den repræsenterer den lydstyrke hvor
trommehinden reagerer med taktil sansning.

Det akustiske Vindue
THR angiver hørelsens nederste opfattelsesgrænse målt i
dB. (Hearing Level: HL). UCL angiver dens maksimale
belastbarhed i dB. (Ligeledes HL). Mellemrummet mellem
minimumsgrænsen for høreopfattelse og
maksimumsgrænsen for belastbarhed er hørelsens tolerance
eller dynamik. Mellem disse to grænser befinder sig
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hørelsens brugbare opfattelsesområde.
Det er mellemrummet mellem de to grænser, som jeg
har navngivet Det akustiske Vindue. Det er det mellemrum
som dette studie – denne rapport – drejer sig om.

Tretten urolige unge
I årene 2008 til 2010 sendte en skole for unge med
forskellige former for adfærdsforstyrrelser tretten elever til
behandling på den nuværende Klinik for Hyperacusis i
Hellerup. De tretten var urolige unge som ikke var i stand til
at bevæge sig inden for rammerne af acceptabel adfærd.
Hverken i skolen eller i samfundet. I en normal skoleklasse
med normalt fungerende elever ville tilstedeværelsen af én
eneste af dem gøre skolearbejde og uddannelse umulig for
klassen som helhed. Deres livserfaringer inkluderede i
mange tilfælde primitiv kriminalitet som trusler, vold,
væbnet røveri og bankrøveri.
Mange af dem havde fået diagnoser som ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eller psykose.
Nogle af dem var konstant medicineret. De var i reglen
stærkt cigaretrygende; flere af dem drak, røg hashish og tog
også nu og da kokain. De led ofte af søvnløshed, mareridt
og hovedpine. Det sidste særligt når de havde været i stærkt
støjende omgivelser. Nogle af dem ville uden varsel
eksplodere i ukontrollerede raserianfald. Nogle følte sig
forfulgt af ånder. At de var ude af stand til at udvikle
boglige færdigheder som læsning og skrivning var mere
reglen, end det var undtagelsen.
Ved audiometertest viste tolv af de tretten sig at være
mærket af en generende grad af hyperacusis.

Høretolerancen
Når nogen viser forvrænget adfærd i forhold til sin
omverden, kunne det tænkes at hænge sammen med at
denne persons sanseopfattelse er lige så forvrænget. En
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mulighed der gør det logisk at teste sanseopfattelsen.
En af de meget få objektive tests af sanseopfattelse
som står til rådighed, er en audiometertest af høretolerancen.
Det er individuelt hvilken grad af lav høretolerance eller
høredynamik, som kommer til at genere. Klinisk erfaring
har imidlertid lært mig at langt hovedparten af de
mennesker der kommer i behandling på Klinik for
Hyperacusis, viser en høretolerance eller høredynamik på 60
dB eller mindre.

Udvælgelseskriterier
Ved en fremlæggelse som denne kunne jeg vælge særligt
vellykkede behandlingsforløb ud af mit patientmateriale og
se bort fra behandlingsforløb som ikke førte nogen vegne. I
nærværende rapport har jeg imidlertid gennemgået samtlige
de tretten elever som skolen sendte, og som skolen udvalgte
uden at jeg havde indflydelse på udvælgelsen.

Nummer 1
13-08-08 sendte skolen en tretten og et halvt år gammel
dreng. Han kunne ikke overlades til nogen almindelig skole.
Han fik Ritalin. Han gik stift. Som i trance.
Han kunne ikke lide at spise og var intolerant over for
gluten. Han var offer for pludselige anfald af raseri og
voldelighed. Han følte sig forfulgt af en drilleånd. Hans
skolekammerater undgik ham. Han havde store problemer
med at læse, stave og skrive, selv om han skrev – eller
rettere tegnede – sit fulde navn.
At teste høretærskel – THR – på et pc-baseret
diagnostisk audiometer
Af grunde som senere skal blive forklaret, er det nødvendigt
at samarbejde med én, hvis høredynamik skal
audiometertestes. Derfor sidder den unge mand ved siden af
mig, og audiometerskærmen er lige så synlig for ham som
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den er for mig.
Audiometeret er i dette tilfælde et computerbaseret
Siemens Unity. Testsignalet er pulserende tone.
Intervallerne mellem niveauerne er 5 dB.
Vi begynder med venstre øre, 1 kHz, 40 dB. Når det er
den der bliver testet, som selv betjener attenuatoren, bliver
han eller hun instrueret om at dæmpe lyden indtil den ikke
længere kan høreopfattes. Derefter at gå tilbage og finde det
niveau hvor lyden netop kan anes. Endelig at trykke
attenuatorknappen ned for at markere høretærsklen for den
pågældende tone. Er den testede ikke i stand til at betjene
attenuatoren, gør jeg det selv.
Når vi er enige om tærsklen, skifter jeg til 750 Hz, 40
dB, og proceduren gentages. Bagefter går vi til 500 Hz, til
250 og til 125-. Vi skifter nu til 1,5 kHz, 40 dB og går
derfra til 2 kHz, 3-, 4-, 6- og endelig til 8 kHz.
Herefter skifter vi til højre øre, 1 kHz, 40 dB, og den
samme fremgangsmåde følges.
Det endelige resultat 13-08-08 blev denne hørekurve:

Højre øre

Venstre øre

Som jeg tidligere har nævnt, var denne unge mands adfærd
svært forstyrret. Derfor kunne jeg formode at hans
sanseopfattelse var lige så forstyrret og at den forstyrrede
sanseopfattelse ville svare til en lige så forstyrret hørekurve.
Hvilket på ingen måde synes at være tilfældet. Testet på
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audiometret synes hans høretærskel at ligge inden for
grænserne af det normale. Så normalt at der ville være
dækning for at sige at hans hørekurve ligefrem ser
uforholdsmæssigt uforstyrret ud.
Så melder spørgsmålet sig: Hvad er det,
audiometertesten viser? Er det hans høretærskel eller kunne
det være hans føleopfattelse, som kurven beskriver? Har jeg
i virkeligheden testet hans UCL i den tro at det var hans
THR, jeg testede?
Den eneste måde at finde ud af det på er at lade
audiometrets hovedtelefoner blive siddende urørt på hans
hoved og udvide testen til også at bestemme hans hørelses
maksimale belastbarhed ved hver enkelt audiometertone.
At audiometerteste trommehindernes ubehags- eller
smertegrænse: Deres Uncomfortable Level
Audiometeret sættes i UCL-stilling.
Jeg forklarer at nu skal vi teste ved hvilken lydstyrke
audiometertonen eventuelt opfattes som ubehagelig, som en
kilden i øret eller som smerte. Hvad der melder sig først. Jeg
beder den unge mand sige ”stop!” række en hånd op eller se
forstyrret ud, når grænsen nås. Jeg sætter mig så jeg ikke
behøver at se på audiometerskærmen, men kan rette min
opmærksomhed mod den jeg tester. På sin side har den jeg
tester, fuldt overblik over skærmen. Hensigten er at gøre
den testede tryg. Han eller hun må have overblik over hvad
der sker. At få en potentielt pinefuld lyd sendt mod
trommehinderne gennem hovedtelefoner er en udsat stilling
at være i. Alt hvad der kan bidrage til at formindske følelsen
af at være i fare, skal gøres.
Mit audiometers maksimale volumen er:
125 Hz
250 Hz
500 Hz – 4 kHz
6 kHz
8 kHz

80 dB
100 dB
120 dB
110 dB
100 dB
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Testen for UCL begynder ved 125 Hz på venstre øre. Tonen
er nu manuelt kontrolleret. Jeg holder knappen nede i cirka
et sekund, hvilket skulle være nok til at trommehinden kan
nå at reagere.
Eftersom høretærsklen ved denne tone viste sig at være
15 dB, må 15 dB være udgangspunktet for denne
belastbarhedstest. Opfattes 15 dB ikke som ubehageligt,
øges belastningen til 20 dB og derfra til 25-, 30-, 35- og så
videre.
Nu tester vi tone for tone. Hver gang vi støder ind i en
belastbarhedsgrænse, bliver den markeret. Hver ny tone
bliver startet mindst 20 dB under den foregående grænse for
belastbarhed. Vi fortsætter på den måde til vi når 8 kHz.
Derefter skifter vi til højre øre og begynder igen ved
125 Hz.
Under testen stiller jeg aldrig spørgsmålstegn ved om
det kan være rigtigt at tonen allerede er ubehagelig eller gør
ondt. Mange skoleelever med boglige handicap prøver at
skjule deres begrænsninger. Bliver deres troværdighed
anfægtet, kan de få den tanke at hvad de oplever som
ubehageligt eller som smertefuldt når det kommer til
lydtryk, er noget unormalt. De ønsker måske lige så lidt at
fremstå som unormale over for mig, som de gør over for en
skolelærer. De kan udvikle et fintmærkende instinkt for at
skjule alt hvad der ikke vil blive opfattet som normalt.
Dermed kan jeg risikere at de bider ubehaget eller smerten i
sig.
Hvad der kan være tilladeligt er at spørge den testede
om hvilken form for ubehag, han eller hun oplever. Hvad nu
denne unge mand angår, forklarer han at den grænse han
støder ind i, er en følelse af ubehag i kroppen i sin helhed.
Høredynamik hos Nummer 1
Efter testen har vi et audiogram af både THR og af UCL:
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Højre øre

Venstre øre

Midten af “U” markerer det niveau hvor grænsen for
belastbarhed – UCL – blev nået.
Sansekonfusion
Hvad vi testede i den tro at jeg testede THR, viser sig nu
ikke alene at være høretærsklen, men også føle- og
smertesanser: UCL. Audiogrammet viser en kortslutning
mellem høre- og følesanser. En sansekonfusion.
Hvad de lavere toneområder angår, så er der på venstre
øre en smule tolerance der imidlertid ikke overstiger 20 dB.
Derefter formindskes høredynamikken til vi når 4 kHz hvor
de to niveauer er identiske og bliver ved med at være det
ved 6- og 8 kHz. På højre øre er niveauerne identiske ved
500 Hz og ved 1- og 2- og 4 kHz.
Ideelt set skulle høredynamikken være mere end 120
dB ved de fire oven nævnte toner. Vi kan sige at her
mangler høretolerancen eller høredynamikken mere end 120
dB i at være normal. Audiometertesten viser en
høretolerance der er kollapset. Det akustiske vindue er
lukket.
Hvis kurverne havde repræsenteret en forstærker og
UCL dens egenstøj kunne vi sige om forstærkeren at dens
linearitet kunne have været bedre, men at det ikke-
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eksisterende signal/støjforhold gør den ubrugelig. Imidlertid
har vi ikke med et signal/støjforhold at gøre, men med et
THR/UCL-forhold.
Her er jeg stødt ind i et teknisk spørgsmål. Da vi
testede THR kunne den unge mand udholde niveauer på op
til 40 dB uden at beklage sig.
Af hvilken grund?
Antagelig er varigheden af den enkelte pulserende tone
fra audiometret for kortvarig til at følesanserne når at
reagere. Erfaringen viser, at som regel skal en tone have en
varighed af mere end et halvt sekund før trommehinderne
begynder at værge for sig.
Høretærsklen og belastbarhedsgrænsen ses her at være
i den grad blandet sammen, at det ud fra audiogrammet
bliver umuligt at afgøre hvad den unge mand hører og hvad
han føler. Bliver han talt til, føler han i lige så høj grad hvad
der bliver sagt som han hører det.
Han taler. I ikke alt for støjende omgivelser forstår han
også det mest af hvad der bliver sagt, når den der taler til
ham, befinder sig ansigt til ansigt og anvender dæmpet
stemme.
Hans iøjnefaldende overfølsomhed over for lyd som
ikke generer andre mennesker, kan betragtes som en
forvrængning af sanseopfattelsen, nemlig den forvrængning
som kaldes Hyperacusis. Forvrængningen kan forklare hans
forvrængede opførsel, hans forvrængede psykiske
funktioner og også hans mangel på boglige færdigheder som
læsning, stavning og skrivning.
Hyperacusis i faglitteraturen
I betragtning af den vigtige rolle som hyperacusis spiller for
menneskers livskvalitet, er det forbavsende så lidt denne
særlige forvrængning af høreopfattelse er behandlet i
faglitteraturen.
Den hedder Hyperalgesia Acustica eller Hyperacusis.
Den er første gang beskrevet litterært af Ludvig Holberg
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som livet igennem led af eftervirkningerne af en
malariainfektion – seksdagesfeber – som han havde
pådraget sig under en studierejse til Rom:
”At jeg ikke er frisk, er ey min Skyld; thi jeg
tager nøye i agt alle Sundheds Regler: og
hvad Medicamenter angaaer, da kand jeg
sige, at jeg aldrig haver fundet Lettelse af
noget. Jeg befaler mig derfore GUD, og
bevæbner mig med Taalmodighed. Hvad
som i Svaghed incommoderer mig meere end
andre, er en medfødt Delicatesse, som plager
mig meere, end Sygdommen selv. Thi en
Hund som giøer, en Dør, som tilslaaes, kand
bringe mig af Skik. Jeg stræber af ald Magt
at overvinde saadan Delicatesse, skiønt
hidindtil forgiæves.”
Ludvig Holberg: EPISTOLA XXV. I: Ludvig Holberg
Værker i tolv Bind, Bind XI. København: Rosenkilde og
Bagger 1971. Side 46.
Den ældste faglige beskrivelse af forringet høretolerance
som er mig bekendt, er:
Christian A. Volf: Audiometric Hearing Tolerance Tests.
Columbus, Ohio: Private print, October 23, 1944. Den står
på Universitetsbibliotek Nord i København.
Volf var en autodidakt dansk-amerikansk fysiker. Han
meddelte:
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“Hearing Tolerance” er hvad jeg her har valgt at kalde
Høredynamik. Volf nøjes ikke med at teste dynamikken,
han behandler også sin patients hørelse med selvfremstillede
remedier bestående af lyden fra ni ”akustiske” 78-plader.
Lyden overføres til patientens hørelse via hovedtelefoner.
Han etiketterede dem hver især som “Volf Acoustic
Record.”
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På dansk er emnet beskrevet i en peer-revideret artikel (ved
professor dr.med. Bengt Zachau-Christiansen) i et fagblad:
Kaare p Johannesen: Den langsomme hørelse. I:
Dansk Audiologopædi nr. 4, 22. årgang, 1986. Side 148 ff.
Steadman's Medical Dictionary og Butterworth’s
Medical Dictionary definerer “Auditory hyperalgesia” som
“Painful reaction to noises not ordinarily unpleasant,” og “a
condition in which noise causes acute pain; an extreme form
of hyperacousia.” Butterworth skriver om Hyperacousia at
det er: “excessive sensitiveness of the skin, due to local
causes or to peripheral nerve trouble.”
I When the Brain can’t Hear; Unraveling the Mystery of
Auditory Processing Disorder. Pocket Books, New York,
London, Toronto, Singapore, Sydney, 2002 skriver den I
USA bosatte audiolog Teri James Bellis, Ph.D. på side 10
om:
“- what we call the neural representation of
sound from various portions of Clay’s
central auditory nervous system.”
“Clay” er en dreng i børnehavealderen som har været i taleog sprogterapi i en lang periode. Hans tilstand forekommer i
alle henseender at være dækkende for den tilstand af
hyperacusis, der er dette studies emne.
”Results of Clay’s testing indicated that the
lower part of his central auditory system,
such as his brain stem, responded exactly as
they should to sound. However, as we moved
higher in the nervous system, the responses
to sound began to diminish. Finally, at the
level of the brain itself, or the cortical level,
Clay’s responses to sound were extremely
reduced, especially over the left hemisphere
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of his brain, where actual speech-sound
processing takes place.”
Passagen indikerer at når der ikke ses reaktioner på
lydpåvirkninger ved det sted i hjernen, hvor lyd af tale
bliver behandlet, må det være fordi lydimpulserne fra
høresansen bliver ledt andetsteds hen. Nemlig til de centre
længere nede i centralnervesystemet, der behandler føle- og
smertepåvirkninger.
Om APD: Se Christian Worsøe: Når hjernen ikke kan
høre. I: Psykolog Nyt nr. 6 – 2004. En artikel baseret på
oven nævnte Terri James Bellis: When the Brain can’t
Hear.
Den tretten et halvt-årige, som jeg testede 13-08-08, kunne
have gavn af at få sin høresans skilt fra sine følesanser.
Noget som eventuelt kan gøres med de før nævnte Volf
Acoustic Records, der træner trommehinderne ved –
behandling for behandling – at vænne dem til at tolerere
stadig større lydtryk.
At træne høresans med resonator
Før han anvendte en af sine Volf Acoustic Recordoptagelser satte Volf sin patient på toppen af den forreste
højtalerenhed på en fysisk meget stor højtaler bygget
omkring 1930. Set udefra ser den sådan ud:
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(Fra Kaare p Johannesen: Kurér ordblindhed! København:
Borgens forlag 2010, p. 350)
Konstruktionen er to meter høj og 75 cm bred. Dens længde
er halvanden meter, hvilket giver kabinettet et samlet
volumen på over 1100 liter.
På toppen af kabinettet sidder en 12” Peerless
højtalerenhed på 16 Ω. På den lavere front er monteret en
lignende enhed med en impedans på 8-. Da jeg modtog
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konstruktionen, var de to højtalerenheder koblet i serie, så
den øverste enhed fik tilført dobbelt så meget energi som
den nederste.
Inde i kabinettet er monteret 510 resonansrør af samme
slags som vi finder på fløjterne i et luftblæst kirkeorgel. Den
nederste kasse er et vandbassin. Når højtaleren skal bruges
terapeutisk er bassinet fyldt halvt op med vand.

Dette er lydspektret fra Volfs højtaler. De indbyggede
resonansrør ses at forstærke lyden når den rammer deres
individuelle resonans og dens overtoner. Volf kaldte denne
højtaler for en ”Resonator.” Jeg vil gøre det samme.
At anvende Volfs originale resonator i et hus hvor der
bor andre mennesker, forbyder sig selv. Lyden vil fylde hele
huset, og hvis det er bygget sammen med nabohuset, vil den
fylde nabohuset med. Jeg ved det, fordi jeg har prøvet.
Lyden af Volfs resonator er ikke nem at tæmme.
Så jeg satte ”monsteret” på lager og byggede en kopi
der kunne passe ind i et eksisterende lydisoleret rum. Jeg
byggede to kabinetter med vandbassin under.
Kabinetvolumen er to gange lidt over 500 liter. Min
dobbeltresonator indeholder 2 x 24 resonansrør, som
generelt er afstemt til lavere resonanser end Volfs originale.
For at løse problemet med at tilføre enheden i toppen
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dobbelt så stor effekt som i enheden i fronten bruger jeg fire
8” enheder på toppen af hvert kabinet og to i fronten.
Eftersom forstærkeren ikke kan klare seks højtalere koblet i
parallel, har jeg delt dem i tre seriekoblede par som på deres
side er koblet i parallel, hvilket giver en total impedans på
over 5 Ω.
Venstre side af kopien viser følgende spektrum:

Resonansrørene viser sig på kurven i tidsrummet mellem ca.
5 og ca. 13 sekunder. Atten af rørene ses at give resonans og
overtoner. Seks af dem ser ud af mindre. Grunden er at
testlyden ikke er kontinuerlig. Den ændres i trin. De toner
der matcher rørenes resonans præcis, er ikke til stede for de
seks af dem.
Jeg anbragte den unge mand på Ordblindeklinikkens
resonator. Han valgte at høre rapperen Eminem. Han blev
instrueret i at give signal så snart musikken begyndte at
irritere hans øre. Jeg begyndte med u-måleligt lavt volumen
for så efterhånden at lade musikken tiltage i afspillestyrke.
Da vi nåede et volumen på over 60 dB (målt på
lydtrykmåler, a-vejet average, sound pressure level, spl),
gav han signal. Ved dette relativt lille lydtryk hørte han
Eminem rappe i fem minutter.
Alle lydtryk nævnt senere i forbindelse med lydterapi
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er målt på samme måde: Lydtrykmåler, a-vejet average, spl.
Når jeg behandler yngre mennesker på resonator,
bruger jeg mellem otte og femten minutters musik. Så længe
de ikke tåler maksimal lydstyrke (underkanten af 90 dB), vil
jeg foretrække en serie korte musikstykker. I hver pause vil
jeg så spørge: ”Kan jeg skrue lidt op?” Somme tider kan jeg
ikke. Andre gange er det muligt at forøge afspillevolumen
med så meget som 20 dB i løbet af en enkelt behandling.
Behandling med lyden af Volf Acoustic Records
Næste trin er at lade den unge mand høre lyden af en Volf
Acoustic Record.
Med vilje bruger jeg ikke udtrykket ”lytte til.” Før jeg
spiller optagelsen fortæller jeg ham, at han ikke behøver at
ofre nogen som helst bevidst opmærksomhed på den fem
minutter lange serie af lyde. De skal bare være der. Han må
sove hvis han vil.
Nogle falder faktisk i søvn.
Jeg kan ikke vide hvordan denne unge mands høresans
vil reagere over for de ”akustiske” lyde. Selv om
audiometertesten ikke viste nogen høredynamik, kunne han
udmærket have været i stand til at høre musikken spillet på
resonatoren ved de næsten 90 dB uden problemer. Jeg
kunne ikke vide det på forhånd. På samme måde kunne han
have tålt et hvilket som helst lydtryk i hovedtelefonerne når
det var Volfs sound, det drejede sig om. Erfaringen har vist
at audiometrets sinustoner, Volfs sound og hørelsen i frit
felt fra resonatoren repræsenterer tre forskellige opgaver for
høresansen, og at en høresans kan reagere meget forskelligt
over for dem.
Denne første gang er jeg meget forsigtig. Jeg instruerer
den unge mand om at hvis lyden generer, skal han give tegn
til mig om at skrue ned for lydstyrken. Gør det ondt i øret,
skal han tage hovedtelefonerne af med det samme. Jeg
bruger en Nagra IS med dens meget fine, men svage
hovedtelefonforstærker. Volumet i hovedtelefonerne bliver
så lavt som over 50 dB, men under 60-.
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Når jeg behandler en person håber jeg, at han eller hun
vil være i stand til at tåle et højere lydtryk i
hovedtelefonerne næste gang. Fuldstændig som jeg bærer
mig ad på resonatoren.
Jeg starter altid med selv at kontrollytte for at forsikre
mig om at alt fungerer som det skal. Så sætter jeg
hovedtelefonerne på ham. Jeg udgår fra samme
afspillestyrke som vi nåede sidste gang. Efter nogle
øjeblikke skruer jeg op indtil den jeg behandler giver tegn til
at stoppe. Men denne første gang med denne unge mand
lader jeg lydstyrkekontrollen blive hvor den er.
Bagefter fortæller han at han kunne have tålt en større
afspillestyrke, men at lyden alligevel gav ham hovedpine.
Optagelsen var Volf Acoustic Record 187.
De ni Volf Acoustic Record-optagelser bliver
gennemgået i dette studies appendix.
Almindelige sideeffekter af behandlingen
Den første virkning af akustisk træning af høresansen med
resonator og Volf Acoustic Records er ofte udmattelse. Vi
ser livfulde børn komme ind og gå trætte og uoplagte ud
igen. Navnlig ved begyndelsen af et behandlingsforløb. Vi
tager det som tegn på at behandlingen har den ønskede
effekt. Unge og voksne reagerer mindre stærkt.
Behandlingen kan give hovedpine. Igen er der tale om
sideeffekter der forsvinder efter de første gange. Når deder
kommer hovedpine, prøver vi at få den ramte til at drikke et
glas vand. Behandlingen kan også give en midlertidig
pibetone i øret. Som tinnitus. Den forsvinder igen.
Ekspandering af høretolerancen eller høredynamikken
kan føre til ændring af tale, holdning og gang. Meget ofte
ændrer ekspanderingen læsning, stavning og skrivning.
Navnlig udvikling af læsefærdighed er en eftertragtet
sideeffekt. Noget som tilsammen viser at behandlingen ikke
blot desensibiliserer trommehinden, men tillige forbedrer
det indre øres samlede kapaciteter. Holdning, gang og
læsemotorik styres for en stor del af ligevægtsorganet i det
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indre øre.
Teknisk information
I Appendix giver jeg som før nævnt en nærmere beskrivelse
af Volf Acoustic Records. Men det kunne være passende at
sige lidt om de kopier jeg bruger til at behandle med og om
det tekniske apparatur.
Christian A. Volf ønskede at behandlingerne skulle ske
på basis af de originale 78-grammofonplader, en lille
forstærker og et sæt hovedtelefoner. På Volfs tid var
hovedtelefoner de gamle 2000Ω-kapsler med
plademembran. Kapslens centrale kerne var en magnet.
Da jeg fik et sæt Volf Acoustic Records i min
besiddelse fik jeg et professionelt laboratorium til at
overspille et sæt mastertapes i 15”/sek. mono. Fra disse
mastertapes trækker jeg 15”/sek. kopier i mono ved hjælp af
en Lyrec og en Studer taperecorder og en før nævnt
7,5”/sek. Nagra IS. Alle tre maskiner har monohoved.
Ved afspilningen af kopierne på Lyrec og Studer gør
jeg brug af forstærkere bygget på Danmarks Radio. De har
en ovenud god lyd og deres signal/støjforhold overgår alt
hvad jeg nogensinde har været præsenteret for tidligere. Det
forstærkede signal bliver sendt til hovedtelefoner med
kapsler der dækker det ydre øre.
Behandling af Nummer 1
Mere end tre uger efter den første test – nemlig 12-09-2008
– kommer den trettenårige tilbage til Ordblindeklinikken. På
dette tidspunkt er hans Ritalinbehandling indstillet. Han har
også fået en behandling hos en kiropraktor. Han oplever en
stor personlig succes. Han hører igen Eminem på
resonatoren. Denne gang klarer han et lydtryk på mere end
80 dB. I hovedtelefonerne bliver han udsat for Volf
Acoustic Record 348. Til at begynder med tolererer han 80
dB, men efter nogen tid får han lydtrykket dæmpet til 70-.
Han bliver ikke audiometertestet hver gang han
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kommer. Men ved at registrere hvor højt han tåler at få
skruet op for resonatoren og for hovedtelefonerne får jeg
alligevel et løbende billede af hvad der sker med hans
hørelse. Så længe han klarer større lydtryk hver gang han
kommer bruger jeg udtrykket at ”hans høresans lukker sig
op.”
Syv dage efter ser jeg ham igen. Vi spiller Prodigy og
Jamiroquai. Lydtrykket bliver gradvist sat op til mellem 80
og 90 dB. Meget tæt på det maksimale lydtryk som vi
bruger når det drejer sig om resonatoren. Denne dag
afspiller jeg Volf Acoustic Record 802 ved et lydtryk i
hovedtelefonerne der ligger over 90 men under 100 dB. Nu
generer det ham ikke. Men han kan definitivt ikke fordrage
lyden af 802.
26-09-08 når han op på over 80 dB på resonatoren og
03-10-2008 når han det fulde lydtryk som er lidt mere, men
ikke helt 90 dB.
Det siges at han nu ikke længere får sine raserianfald.
Hvilket i dette tilfælde ikke behøver at have med
lydbehandlingerne at gøre, men muligvis med et meget
potent antipsykotisk middel som han får ordineret. Et
middel der hedder Abilify.
Han får fire behandlinger mere før anden test. Over et
tidsrum på tre og en halv måned har han fået ni
behandlinger; hver af en samlet varighed på omkring tyve
minutter. Oven i hvad der før er nævnt, har han også hørt
Volf Acoustic Record 801. Alt i alt har fire af Volfs ni
grammofonpladeoptagelser været i spil. 187, 348, 802 og
801.
12-12-2008 har hans audiometertestede hørelse ændret
sig i forhold til første test:
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Højre øre

Venstre øre

Hørekurvens linearitet er blevet dårligere, men det
dynamiske spillerum er blevet 35 dB bedre når det vurderes
ved 2 kHz højre øre.
Det akustiske vindue
Når vi ser på audiogrammet ser vi, at nu når
høredynamikken så højt som 50 dB ved 1 kHz og 55 dB ved
1,5 og 6 kHz på højre øre. Venstre øre når helt op på 65 dB
og 60 dB høredynamik ved mange frekvenser. Men på højre
øre viser 250Hz og 2 kHz en høredynamik på kun 35 dB.
Derfor kan hørelsen som den er blevet, siges kun at vise et
THR/UCL-forhold – en høretolerance eller høredynamik –
på 35 dB. Når det gælder høretolerancen bedømmer jeg
hørelsen i forhold til det dårligste sted, eftersom det ikke
lader sig gøre at høre bort fra det område, hvor hørelsen er
mest ubehags- eller smerteplaget.
Audiogrammet viser hvad jeg som før nævnt har valgt
at kalde for Det akustiske Vindue. Eftersom dB er en
logaritmisk skala, er vinduet lille og tillader stadig ikke at
der passerer rimelige mængder sanseinformation igennem
fra omverdenen til centralnervesystemet. Sanserne befinder
sig stadig i en tilstand af konfusion; blot på et andet niveau
end de var, da den unge mand blev audiometertestet første
gang.

27

Så begrænset i sin åbning som det akustiske vindue er,
repræsenterer det stadig en forbedring på 35 dB. Og det vel
at mærke på en audiometertone hvor den første test slet ikke
viste nogen dynamik overhovedet. Når vi kommer fra nul,
kunne vi sige at denne unge mands hørelse matematisk set
er forbedret uendeligt mange gange. Noget som også ville
have været tilfældet hvis forbedringen blot havde ligget på
10 dB.
Det terapeutiske resultat er at høresansen og
følesanserne viser en større grad af separation.
Før var det akustiske vindue lukket. Nu er der åbnet en
sprække.
Hvad fremkaldte forbedringen af den unge mands
høredynamik?
I Ordblindeklinikkens normale praksis ville en forbedring af
høredynamikken som den, der her har fundet sted, blive set
som den kombinerede følge af kiropraktorbehandling og
den akustiske behandling som den unge mand har været
udsat for. Men i dette tilfælde er der en ukendt faktor som
består i at Ritalinbehandlingen blev stoppet og at han gik
over til at få Abilify i stedet. Begge præparater er udviklet
til at ændre sanseopfattelsen. Hvad de højst sandsynligt også
har gjort. Deres virkning på den audiometertestede hørelse
er imidlertid ukendt.
Den unge mand begyndt at læse på egen hånd. Noget
som jeg anser for at være en naturlig følge af et indre øre der
i sin helhed fungerer bedre. Hvad der så end har skaffet
forbedringen af læsefunktionen til veje.
I det indre øre finder vi ligevægtsorganet. Et organ der
blandt andet styrer øjeæblernes bevægelser. Automatiske
bevægelser af øjeæblerne styret af ligevægtsorganet er i de
fleste tilfælde nødvendige for at udvikle læsefærdighed. Når
et menneske – en skoleelev – viser sig ude af stand til at
udvikle læsefærdighed, kan grunden udmærket være at
ligevægtsorganet ikke har kapacitet til at bestride sine
opgaver. Det indre øre er en meget lille enhed, der
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indeholder to organer. De to organer deler de omkring 20 µl
perilymfe hvad der gør, at organerne kommer til at dele
driftsbetingelser. Når høreorganet befinder sig i en tilstand
hvor det akustiske vindue er lukket – som det var for denne
unge mands vedkommende 13-08-08 – så er der god grund
til at antage at ligevægtsorganet fungerer lige så mangelfuldt
og derfor ikke i tilstrækkelig grad kan styre øjnenes
synsmotorik.
Når vi ser det akustiske vindue åbne sig, er der som før
sagt grund til at antage at ligevægtsorganet har profiteret på
samme måde som hørelsen. At der kommer læsefærdighed,
bestyrker antagelsen.
Om forbedringen af det indre øres funktioner skyldes
den akustiske behandling eller den ændrede medicinering
får stå hen. Måske er der tale om en kombination?
Efter denne anden test modtog den unge mand otte
behandlinger mere på Ordblindeklinikken, hvor der blev
brugt Volf Acoustic Records 189, 802, 190 og 611. Da han
forlod klinikken efter en sidste behandling 12-06-09
fungerede han godt i sin skolesammenhæng. Han havde fået
kontakt med sine skolekammerater.
Begrænsninger
Nogle af de tretten der indgår i dette studie, har fået
antipsykotiske midler ordineret. Når jeg får det at vide,
skriver jeg det i journalen, men senere stiller jeg ikke
uddybende spørgsmål. Jeg vil ikke give indtryk af at jeg
prøver at få dem til at lade være med at tage deres medicin.
Ligesom jeg heller ikke spørger, om de er begyndt at
læse og skrive. Heller ikke selv om de er sendt til klinikken
i det håb at akustisk behandling vil fremkalde boglige
færdigheder, samtidig med at det dæmper deres adfærd. Jeg
har den grundholdning at klinikken hverken behandler
adfærd eller boglige færdigheder. Den behandler
høresansens funktioner, og dermed behandler den også det
indre øres funktioner. Begynder de som behandles, at læse
og skrive eller – hvad der måske er nok så vigtigt – at
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fungere bedre i forhold til skolen, så ser jeg det som
sideeffekter af at deres trommehinder er blevet mindre
taktilt overfølsomme og at deres indre øres funktioner er
forbedret.
Når skolen melder om positive resultater af den
akustiske terapi, har jeg som regel ingen anelse om, om
”positive resultater” betyder at eleverne bliver nemmere at
have med at gøre, eller om det betyder at de udvikler
boglige færdigheder.
Ligesom jeg heller ikke spørger til deres relationer til
stoffer og røg. At være kæderyger, hashryger, kokainbruger,
dranker og så videre går formentlig ikke uden for rammerne
for normal social adfærd mellem deres skolekammerater. At
undlade at gøre i det mindste nogen af disse ting kunne på
den anden side falde uden for hvad skolekammeraterne
regner for at være acceptabelt. Jeg ønsker ikke at præge dem
med mine egne holdninger.
Jeg gør én lille ting hvad deres boglige færdigheder
angår: Som en del af testen opfordrer jeg dem til at skrive
deres navn. Når jeg gentester, gentager jeg min opfordring.
Så kan jeg sammenligne. Eftersom selve navnet er personlig
information, kan jeg ikke vise denne dokumentation til
andre. Men jeg kan bruge den til min egen kliniske indsigt.
Indholdet i dette studie kommer herefter til at bestå af
objektive audiogrammer, mens jeg én for én rapporterer om
den enkelte elevs test og behandling.

Nummer 2
Tyveårig ung mand der prøver at skaffe sig en uddannelse.
Læse, stave og skrive kan han ikke. Men han skriver dog sit
fulde navn da han bliver opfordret til det. Han bider negle.
01-02-08 bliver han audiometertestet:
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Højre øre

Venstre øre

Meget lille høredynamik, meget lille THR/UCL-forhold:
meget lille akustisk vindue. Hans sanseforstyrrelse derimod
er stor. Her refererer jeg til den stærkt forvrængede THRkurve.
På resonatoren klarer han lyden af et japansk
trommeorkester på over 80 dB. Hvad lyden af Volfs sound i
hovedtelefoner angår, generer et lydtryk på omkring 90 dB
ham ikke.
Høresansen reagerer meget forskelligt over for forskellige
lydsignaler. Det er ikke muligt ud fra en audiometertest at
sige noget om hvordan hørelsen vil reagere over for
højttalermusik eller over for lyden af Volfs terapeutiske
grammofonpladeoptagelser afspillet i hovedtelefoner. Men
erfaringen viser at der alligevel er en pålidelig sammenhæng
mellem hvordan hørelsen reagerer over for audiometerets
sinustoner på den ene side og lydforholdene i et
klasseværelse på den anden.
En uge senere – den første uge i februar – kommer han
tilbage og hører ti minutters Janis Joplin på resonatoren ved
fuld afspillestyrke. Da han får Volf Acoustic Record 187 i
hovedtelefoner bagefter, føler han lyden bag sine øjne. Det
er relevant at notere fordi det er et klart udtryk for at han
føleopfatter lyd. At føleopfatte lyd er en form for
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forvrængning af sanseopfattelsen.
I løbet af februar måned kommer han tre gange mere
og hører 802, 348 og 801. I marts måned viser han sig ikke.
I april hører han 187, 348 og 802 ved stigende lydstyrke.
09-05-08 tester vi igen:

Højre øre

Venstre øre

Lad ændringerne i det akustiske vindue tale for sig selv. De
blev opnået uden sideløbende kiropraktorbehandlinger.
Høreskader som følge af lydbehandlingerne?
Ved de akustiske behandlinger som der her er tale om,
bliver der arbejdet ved ret betydelige lydtryk. Hvilket kan
give anledning til betænkeligheder: Kan hørelsen tåle det?
I 1961 foranstaltede det danske
undervisningsministerium et ørelægekontrolleret forsøg med
at behandle tretten svært læsehandicappede elever i byen
Fredericias tredje- og fjerdeklasser med Volf Acoustic
Records 348 og 611. Ti drenge og tre piger. Pudsigt nok det
samme antal og med den samme kønsfordeling som indgår i
dette studie. Forsøget blev ledet af en ørelæge. Samtlige
tretten øgede – uventet for de der tilrettelagde forsøget –
deres højtlæsningsevne fra ukendt tekst betydeligt. Den
dårligste læser gik mere end fire hundrede procent frem.
Men holdt deres hørelse til det?
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I sin rapport i Ugeskrift for Læger anfører ørelæge
Buch-Sørensen, som var den der forestod forsøget, at ingen
af de tretten viste (audiometertestede) ændringer af
hørelsen.1
Eftersom den audiometertestede hørelse ofte ændrer sig
ganske betydeligt i forbindelse med behandlinger med Volfs
sound, og må have gjort det for i det mindste nogen af
Buch-Sørensens tretten, antager jeg at hvad ørelægen i
virkeligheden ønskede at meddele var, at de relativt høje
lydtryk i hovedtelefonerne ikke havde beskadiget
hørekurven eller høretærsklen, uanset hvad kraftig
lydpåvirkning ellers antages at gøre.
I øvrigt er der behandlet temmelig mange mennesker
med Volf Acoustic Records i Danmark siden 1957. Der er
aldrig påvist skadelige virkninger på hørelsen i den
forbindelse, og det uanset at behandlerne i en del tilfælde
har været lidet akustisk sagkyndige.
Den unge mand sagde: “Ligesom der var dug på et
vindue, sådan havde jeg det med øjnene før.”
Han bider stadig negle.
I maj og juni fik han yderligere fire behandlinger med
189, 190, 802 og 189 igen. Han droppede derefter ud af
behandling.
Han kan nu læse. Han går på køreskole for at få stort
kørekort, og han er blandt de bedste i sin gruppe.
Hans broder blev:

Nummer 3
Hans bror er seksten. Sover dårligt. Han får ordineret Ritalin
og opfører sig forstyrret og forstyrrende uden. Han bider
negle så langt op ad fingrene som det lader sig gøre. Han er
ude af stand til at udvikle læse- og skrivefærdighed. Både
1

C. Buch-Sørensen et. al: Behandling af ”ordblindhed”
med Chr.A. Volf’s metode. København: Ugeskrift for
Læger 124/35, s. 1295 ff.
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inden og uden døre trækker han en hætte over hovedet. Han
stinker af cigaretter. Er meget svær at komme i kontakt med.
Datoen for første audiometertest er 21-02-08:

Højre øre

Venstre øre

Den hætte som han konstant bærer har antagelig den
funktion symbolsk at afskære ham fra ydre sanseindtryk.
Her refererer jeg til at mennesker der har haft med fx
ADHD børn at gøre i institutioner, beretter at nogle af
børnene bruger tommelfingeren til at lukke ørerne af med og
resten af fingrene til at dække øjnene. De er overfølsomme
over for sanseindtryk af enhver art. Hvad denne unge mand
også meget vel kan være.
Han hører George Michael på fuldt volumen på
resonatoren og tager også imod Volf Acoustic Record 187
ved ca. 90 dB i hovedtelefoner.
Dagen efter kommer han igen, fordi han holder sin bror
med selskab. Nu er han afslappet og det er let at komme i
kontakt med ham. Han har sovet uforstyrret hele natten,
hvilket er usædvanligt.
I marts – en måned senere – får han en behandling, og i
april får han fire. De Volf Acoustic Records der bliver
brugt, er de der sædvanligvis bruges ved opstarten af et
terapeutisk forløb: 348, 801, 187 og 348 igen.
25-04-08 gentester vi høredynamikken:
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Højre øre

Venstre øre

Det markante dyk i hørekurven ved 4 kHz på venstre øre
gør det akustiske vindue mindre end det var da vi første
gang testede. Hvad er der sket?
Han halter. Dagen før faldt en computer ned og ramte
hans storetå.
Efter yderligere en behandling hvor skaden har haft tid
til at hele, tester jeg ham på audiometret igen for at se om
høretabet ved 4 kHz stadig er at finde.
16-05-08:

Højre øre

Venstre øre

Det er stort set væk.
I august har denne sekstenårige nedsat sit forbrug af
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Ritalin. Hans mor har været tvunget til at holde sommerferie
sammen med ham. Normalt kan hun ikke fordrage det, men
denne sommerferie viser sig at være en god oplevelse for
dem begge.
Den sekstenårige begynder nu en ny serie behandlinger
hvor det navnlig er Volf Acoustic Records fra de højere
registre der bliver anvendt: 802, 189, 190, 802, 189, 190,
611, 189.
22-08-08 tester vi en sidste gang:

Højre øre

Venstre øre

I forhold til første test er THR/UCL-forholdet øget med 10
dB. Det lyder ikke af meget, men hans subjektive
forbedringer skaber stor tilfredshed såvel mellem
skolelærerne som hos hans forældre. Der synes ikke at være
nogen grund til at fortsætte de akustiske behandlinger. Han
bider i øvrigt stadig negle. Men han går ikke længere med
hætte inden døre.

Nummer 4
Attenårig ung kvinde. Hun kan skrive sit fornavn.
Mellemnavnet har tre bogstaver. Hun kan ikke skrive det.
Efternavnet er også på tre bogstaver. Hun kan ikke skrive
det. Hun har en ADHD-diagnose. Hun skærer i sig selv.
24-04-08 bliver hun audiometertestet:
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Højre øre

Venstre øre

Jeg måtte afbryde testen for belastbarhed da jeg opdagede at
hun undertrykte smerten fra audiometerlyden og ikke var i
stand til at lade være. Fragmentet af en UCL-kurve på
venstre øre er derfor utroværdigt. På højre øre blev UCL
ikke testet.
På resonatoren klarede hun maksimal afspillestyrke og
jeg tror, det var rigtigt nok. Jeg brugte Nagra, da jeg gav
hende Volf Acoustic Record 348 i hovedtelefoner. Hun
klagede over at lyden var irriterende, mens hun konstant
bankede hælene mod gulvet. Efter to og et halvt minut tog
hun hovedtelefonerne af.
Jeg genså hende ikke før i august efter sommerferien.
Denne gang beholdt hun hovedtelefonerne fra Nagraen på i
de fem minutter som 187 varer. Ved næste besøg – også i
august – var hun i stand til at høre den fra den kraftigere
forstærker på Lyrec båndoptageren.
Hun kom én gang mere. I september.

Nummer 5
Er femten år. Offer for uvarslede voldelige raseriudbrud.
Analfabet. Testet 13-06-08:
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Højre øre

Venstre øre

Jeg har overvejet hvordan det ville være at møde
omverdenens lyde med den hørelse som denne unge mand
går rundt med. For at efterprøve det kunne jeg justere en
equalizer efter kurverne. Jeg vil yderligere have behov for
en forstærker hvis signal/støjforhold ikke er bedre end 50-60
dB, og endelig måtte jeg dæmpe det forvrængede signal 20
dB under normalt volumen for at efterligne den
sansekonfusion der kom til udtryk ved denne første
audiometertest. Jeg gad vide om jeg kunne holde ud at være
inde i et klasselokale og hvordan jeg ville reagere hvis
nogen gav en kollektiv besked til klassen. Eller prøvede at
undervise mig.
To gange i juni, to gange i august, to gange i september
og en enkelt gang i begyndelsen af oktober bliver han
behandlet med resonator og med Volf Acoustic Records.
24-10-08 tester vi igen:
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Højre øre

Venstre øre

Audiometrisk betragtet står det værre til end det gjorde før.
Men på skolen oplever de at der er blevet lagt en betydelig
dæmper på den desperate adfærd og at det er blevet muligt
at undervise ham.
Han bliver behandlet tre gange mere i november. Vi
tester en sidste gang 05-12-08:

Højre øre

Venstre øre

Jeg havde håbet at sende ham ud i verden med et bedre
akustisk vindue end ved første test. Objektivt set er dette
audiogram imidlertid dårligere. Den subjektive side er at
han nu har det godt med sig selv. Den eksplosive adfærd der
gjorde det umuligt at komme i kontakt med ham, er opløst. I
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skrivende stund står han i lære som kok, og det går ham
godt. Hans lærer fortalte at hans afskedsreplik havde været:
”Jeg vil gerne sige dig tak for alt det, du har gjort for mig.”
Han mente den akustiske behandling som læreren havde
sørget for, han fik.
Jeg kan ikke forklare dette subjektive resultat ud fra de
objektive audiometerdata. Audiometret siger
sansekonfusion. Hans faktiske adfærd gør ikke længere.

Nummer 6
Seksten år gammel. Han bevæger sig meget akavet fordi
hans bækkenskål helt øjensynligt er dårligt justeret. Han
bider negle. Han kan læse og skrive noget. Der er ingen
tvivl om at han har behov for kvalificeret hjælp. Jeg får
skolen til at sende ham til kiropraktor.
Der er ét audiogram fra 14-11-08:

Højre øre

Venstre øre

Denne unge mand kommer fem gange mere i august og
september. Der blev ikke optaget flere audiogrammer.

Nummer 7
Han er femten. Meget forstyrret. Han får ordineret Ritalin.
To gange ti mg om dagen. Han har store problemer med at
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læse, skrive og stave, siger skolen. Han kan tegne sit
fornavn når han blive bedt om det (jeg vil ikke kalde det for
at han skriver det). Vi skriver 16-01-09:

Højre

Venstre

Han giver mig ret i at han er plaget af tinnitus. Jeg stiller
altid det spørgsmål når en audiometertest viser ekstrem lav
høredynamik ved 6- og/eller 8 kHz.
Kan læseren forestille sig at have et akustisk vindue så
forvrænget som dette? Med den form for høresans finder jeg
personligt god grund til at medicinere ham så kraftigt, som
han bliver.
På resonatoren finder han sig i Kim Larsen ved over 70
dB. I hovedtelefoner modtager han Volf Acoustic Record
187 fra Nagraen ved meget lille lydstyrke.
I løbet af de næste tre måneder får han otte
behandlinger. Han accepterer efterhånden større lydstyrke
på resonatoren, indtil han når vort maksimum. 07-05-09 kan
vi genteste:
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Højre øre

Venstre øre

Hans hørelse er så at sige faldet til ro og hans akustiske
vindue har åbnet sig noget. Skolen finder ham meget
nemmere at have med at gøre. Han får stadig ti mg Ritalin
to gange om dagen. Han kan stadig kun tegne sit fornavn.
Med til billedet hører at denne unge mand har vist sig
at være intolerant over for gluten, men samtidig nægter at
leve i overensstemmelse med sin tilstand. Hvilket betyder at
han konstant er forgiftet af glutenholdige fødevarer.
Den akustiske behandling fortsætter med tretten
behandlinger mere indtil 11-11-10:

Højre øre

Venstre øre

Jeg vil vurdere at han har vundet mere end 60 dB i
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høredynamik. Meldingen er nu at han klarer sig meget godt.
Hvilket kan betyde at han læser. Han skriver også en del af
sit efternavn.
Jeg ved ikke om han stadig får medicin. I hvert fald
erklærer læreren at han ikke synes, Ritalin længere er
nødvendigt.

Nummer 8
Hun er seksten. Har vanskeligt ved at læse, skrive og stave.
Hun kan tegne sit fornavn, og herefter slipper hendes
skrivefærdigheder op.
Denne unge kvinde blev født med hjertefejl. Som
femårig fik hun indopereret en kunstig hjerteklap. En
operation som blev gentaget da hun var fjorten.
Hendes kropsbalance og kropsmotorik er dårlig. Begge
fødder peger 45° udad, bare for at nævne ét af de problemer
hun har med at bevæge sig. Hun skeler.
Vi skriver 20-03-09:

Højre øre

Venstre øre

Jeg kan ikke se nogen synderlig hørelse på højre øre. Men
højre og venstre UCL er så sammenfaldende ved 4 kHz, at
højre øre ser ud til at besidde en belastbarhedstærskel.
Audiogrammet levner ikke plads til at der kan testes
recruitment.
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Hun protesterer ikke, da jeg gradvist skruer op for
musikken fra resonatoren. Men efter et par minutter ved
maksimal afspillestyrke giver hun op. Lyden gør hende
meget træt. Men hun lader mig spille en Volf Acoustic
Record fra det dybe register (801) på Lyrec-en. Jeg beder
også skolen sende hende til en kiropraktor.
Hun bryder sig ikke om at blive behandlet. Hun siger,
at det er kedeligt. Hendes lærers besked er at det er tydeligt
at mærke, at hun er blevet behandlet.
12-06-09 har hun fået i alt otte behandlinger:

Højre øre

Venstre øre

Hun skriver nu to af sine tre navne. Hun synes mindre
skeløjet – i det mindste på denne dag. Jeg tester recruitment
op til 80 dB på 3 kHz. Der er intet. Hvilket vil sige, at der
rimeligvis slet ikke findes hørefunktion på højre øre.
Subjektivt er denne unge kvinde blevet meget lettere at
undervise end før, og hun opfører sig langt bedre end hun
gjorde før hun blev behandlet.

Nummer 9
Han er femten. Han er ikke tilgængelig for
skoleundervisning. Når de prøver, går han bersærk. Han er
umulig at have i et klasseværelse. Hans boglige færdigheder
svinger. Til tider læser han udmærket. Andre gange “snurrer
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bogstaverne rundt,” siger han. Da jeg beder ham skrive sit
navn, gør han det og går videre med også at skrive sin fulde
adresse og sine fødselsdata. Han bider negle. Hans
lændesvaj er ekstremt stort. Musklerne i lænden er hårdt
spændt.
02-03-10 viser audiometertesten:

Højre øre

Venstre øre

Jeg beder skolen sørge for kiropraktorbehandling
sideløbende med den akustiske terapi.
Han hører de islandske Mezzoforte. Han har hverken
problemer med lydstyrken fra resonatoren eller med Volfs
sound i hovedtelefonerne.
Kiropraktoren gav ham et par behandlinger, som gav
en betydelig lettelse. Efter fem akustiske behandlinger i alt
melder både skolen og familien om betydelige forbedringer
af hans adfærd. Dermed er tiden kommet til at teste igen.
Datoen er 10-04-10:
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Højre øre

Venstre øre

Nu viser audiometret ikke længere begrænsninger af hans
hørelses belastbarhed. Vi gør behandlingen færdig med Volf
Acoustic Records fra de højere registre (802, 189, 190 og
611). I tidsrummet indtil slutningen af oktober får han
yderligere ni behandlinger, der ikke afsluttes med en test.
Subjektivt fortæller den femtenåriges mor hvor glad hun er
over den måde, hendes søn har udviklet sig på. Objektivt
betragtet er han holdt op med at bide negle.

Nummer 10
Han er seksten. Kan hverken læse, skrive eller stave. På
opfordring kan han skrive sit fornavn, og det er det. Hans
tanker koger ukontrollabelt, siger han. Han lider af
søvnforstyrrelser.
12-05-10 bliver han testet:
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Højre øre

Venstre øre

Der er ikke meget at sige om den akustiske behandling. Han
starter ved relativt højt volumen. Første gang må der skrues
lidt ned, men derefter øges hans evne til at tolerere større
lydstyrker efterhånden. Han får elleve behandlinger før han
bliver gentestet. Uheldigvis sker det på en dag hvor han har
røget hash. Noget som gør udfaldet tvivlsomt.
09-11-10:

Højre øre

Venstre øre

Subjektivt taler læreren om store fremskridt. Objektivt set
skriver han nu sit fulde navn. Han får fem behandlinger
mere og stopper.
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Nummer 11
- Er ikke fyldt femten. Han kan skrive sit fornavn og intet
andet. Den skole der sender ham til Ordblindeklinikken, er
hans fjerde. Han er inkarneret forbruger af cigaretter og
hash. Han har meget lidt styr på sine gangbevægelser.
Begge fødder peger udad.
Vi skriver 03-06-10:

Højre øre

Venstre øre

Første gang bliver han meget træt efter at have hørt en Volf
Acoustic Record. Efter de næste to gange kommer der
meldinger om at han nu bedre kan følge skolens
undervisning. Efter den fjerde behandling, som finder sted i
august efter sommerferien, ser vi ham ikke mere.

Nummer 12
Han ser ud til at være i tyverne, men er femten. Han læser
og skriver udmærket, men hans temperament gør det
vanskeligt at rumme ham i en skoleklasse. Han er
overfølsom over for lyd. Han føler sig forfulgt af
drilleånder. Han er intolerant over for mejeriprodukter. Han
afstår umiskendeligt fra at vaske sig. Han er en ivrig
forbruger af både cigaretter og hash.
27-04-10:
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Højre øre

Venstre øre

Der er ingen stor åbning i hans akustiske vindue. Venstre
øre er på det nærmeste kortsluttet.
I løbet af fire behandlinger i maj måned tolererer han
stadig højere lydstyrke på resonatoren, indtil han når
maksimal lydstyrke og en relativt høj lydstyrke over for
Volfs sound i hovedtelefonerne. Terapien gør ham træt,
hvad jeg regner for at være et godt tegn i begyndelsen af et
behandlingsforløb.
Over det næste halve år får han alt i alt fjorten
behandlinger mere, som hver især varer mindre end en halv
time. I oktober bliver det meddelt at han hverken bruger
tobak eller hash mere. Desuden føler han at nogle af
drilleånderne har forladt ham.
Den dag vi omsider tester, er på en dag hvor en af hans
nærmeste venner netop er død. Dagen er 14-12-10:
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Højre øre

Venstre øre

Det pludselige bortfald af hørelse ved 6- og 8 kHz – navnlig
på højre øre – viser efter min empiriske erfaring en tilstand
af stress. Havde vi testet en tredje gang efter en måned eller
en uges forløb, kunne hørelsen udmærket vise sig at være
rettet ud.
Nu afdøde Poul Erik Lyregaard der var den drivende
kraft bag oprettelsen af Oticons Eriksholm Research Center,
forklarede mig hvordan det er mere eller mindre umuligt at
få en pålidelig audiometermåling af høretærsklen ved 6
kHz. Grunden er dårlig tilpasning mellem
hovedtelefonkapslens impedans og øregangens. Det er
velkendt, at hvis hovedtelefonerne bliver løftet af den der
bliver testet og sat på igen, bliver resultatet af
audiometertesten ved denne frekvens ofte et andet. Hvad vi
kan gøre ved 6 kHz er at teste høredynamikken.
27-04-10 var den 40 dB i højre øre og 45 i venstre. Nu
er den henholdsvis 70- og 75 dB. En forbedring på 30 dB
for begge ørers vedkommende. Hørelsen er navnlig åbnet op
i det høje register fra 4 til 8 kHz.

Nummer 13
Hun er atten, men hvad hendes modenhed angår, ville det
have været mere passende hvis hun havde været tretten. I
glimt kan hun dog optræde mere voksent.
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I modsætning til de unge der tidligere er beskrevet, er
hun i høj grad extrovert, hvor de andre har været tilsvarende
introverte. Hun ler og taler og græder et par vejrtrækninger
og ler så igen. Hun prøver at høre efter hvad der bliver
svaret, men hun kan ikke opfatte hvad det er, folk siger. Det
ordforråd hun har på lager, er begrænset. Hun er uafladeligt
på vagt over for hvad der bliver sagt om hende, og eftersom
hun ikke kan opfatte meningen, er hun sårbar og tolker alt
på den værst tænkelige måde. Selv i sin latter sætter hun sig
konstant til modværge uden at der er nogen reel modstand
eller krænkelse at sætte sig til modværge over for.
Hun har været indlagt på en psykiatrisk institution.
Bagefter – de sidste to år – har hun fået Seroquel – et
atypisk antipsykotisk præparat udviklet til at behandle
skizofreni – i temmelig høje doser.
Hun skriver sit fulde navn uden problemer.
Hun har før taget danseundervisning. Nu har hun så
mange smerter i venstre knæ, at hun har måttet opgive det.
Hun er overfølsom over for lyd.
Audiogrammet 28-10-10 ser sådan ud:

Højre øre

Venstre øre

Den unge kvinde har et sprog. Det går stærkt, og endelserne
er ikke til at opfatte, men et sprog er det. Og når jeg sidder
lige foran hende, har øjenkontakt og taler med lav stemme,
forstår hun før eller senere hvad der bliver sagt. (Oftere
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senere end før). Hendes sanseopfattelse fungerer mildt sagt
ikke godt.
På resonatoren hører vi Metallica. Lydstyrken ligger
under hvad lydtrykmåleren kan registrere, men vi befinder
os højest tænkeligt omkring 50 dB. Fra Nagraen får hun
Volf Acoustic Record 348 i hovedtelefoner. Ligeledes med
et lydtryk på omkring de 50 dB. Påvirkningen får hende til
at le hysterisk. Hun vrider og vender sig, hun har svært ved
at få vejret og hun får tårer i øjnene.
Nogle dage senere hører hun Bachs cellosuiter ved
mindre end 60 dB. 348 fra Nagraen ligger 15 dB højere i
lydstyrke end sidst. Ugen efter hører hun Sibelius’
violinkoncert ved 80 dB på resonatoren og 187 ved mere
end 65- men mindre end 75 dB i hovedtelefonerne.
Sådan åbner hendes hørelse sig. Næste gang hun
kommer, fortæller hun hvordan hun føler at hun går og står
meget anderledes end før. Smerterne i venstre knæ er
forsvundet. Pludselig er hun blevet i stand til at sprede sine
tæer og bevæge dem selvstændigt. Noget hun altid har
ønsket sig at være i stand til at gøre.
Efter i alt syv behandlinger tester vi igen 11-01-11:

Højre øre

Venstre øre

Hun har stadig vanskeligheder med sine – vistnok
omfattende – forbindelser med drenge, problemer med at
tilpasse sig skolen, dårlig samvittighed over at optræde på
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den måde hun faktisk gør; hun har kontrastoverfølsomt syn,
hun ser dobbelt, og hun er udmærket klar over at hun ikke
kan læse ved lyset fra neonrør eller sparepærer. Men i det
store og hele fungerer hun langt bedre end før, og hun føler
sig glad!
Skolen og hendes mor diskuterer om hun kan holde op
med at tage Seroquel. Hendes mor fortæller mig at de har
prøvet det før, men at det ikke gik godt. Nu planlægger de at
gøre det igen i forbindelse med at den unge kvinde skal
skifte skole og opholdssted.
Efter en pause uden akustisk terapi vender hun tilbage.
30-05-11 ser hendes audiogram sådan ud:

Højre øre

Venstre øre

I det store og hele viser det den samme høredynamik som vi
fandt i hendes anden test. Høretabet ved 6 kHz på venstre
øre synes borte.
Gensyn med det akustiske Vindue
At audiometerteste høredynamikken er hurtigt og billigt.
Når det drejer sig om mennesker med diagnoser som APD,
ADHD, Asperger og autisme, er det tilrådeligt og relevant at teste
deres høretolerance eller høredynamik. En test der kan vise om det
akustiske vindue til omverdenen er begrænset af en tilstand af
sansekonfusion, hvor der ikke er tilstrækkelig adskillelse mellem
høre- og følesanser: Af hyperacusis.
Det kan være vor ægteskabelige partner, vor kæreste, vore

53

venner, vore skolekammerater, vore elever, vore søstre eller brødre –
det kan være os selv – vi er for en stor del forbundet med hinanden
gennem vore akustiske vinduer. Hvis vinduet ikke er åbent, eller hvis
åbningen er for snæver, sætter det grænser for hvor meget vi kan sige
hinanden.
Det er når professionelle støder ind i den adfærd som et mere
eller mindre lukket akustisk vindue fremkalder, at de betegner
fænomenet med de bogstavdiagnoser, som blev nævnt ovenfor.
Meningen med diagnoserne kan være at markere, at ”Det er dem, der
er noget i vejen med. Ikke os.”
Og de professionelle har ret. Selv om syn og kropslugt og smag
og hudens følesanser hører med til billedet, vil intellektuel kontakt og
intellektuelt arbejde være vanskeligt eller umuligt uden
tilfredsstillende kontakt gennem de akustiske vinduer, der er
involveret.
Hvad angår de tretten unge der har optrådt i denne afhandling,
så er det for en stor del deres indre ørers mangelfulde kapacitet der
rummer årsagen til de problemer de har med fx at tilpasse sig skolen,
og de problemer skolen har med at håndtere dem.

Akustisk behandling af lav høredynamik
Når det gælder børn og unge, tager en behandling på resonatoren fra
otte til tyve minutter. Voksne kan sidde i en time eller mere hvis de
ønsker det. For hver behandling kan afspillevolumen som regel sættes
længere op end den var sidste gang, indtil de uden problemer tåler det
maksimale.
Dermed har vi tilført det indre øre nogle egenskaber som det
ikke havde før.
Når det drejer sig om Volf Acoustic Records, som normalt
efterfølger højtalerbehandlingen, er varigheden altid fem minutter.
Også her kan afspillevolumen gang for gang øges til vi eventuelt når
det maksimale.
Hver gang afspillevolumen i hovedtelefonerne kan øges, har vi
tilført det indre øre nogle egenskaber som det ikke havde i forvejen.
Enkelte er så overfølsomme og så ængstelige over for lyd at det
er uforsvarligt eller umuligt at sætte hovedtelefoner med Volfs sound
på deres ører. I sådanne tilfælde afspiller vi Volfs sound på
resonatoren og finder en lydstyrke som den, der bliver behandlet, kan
tolerere. Der finder en tilvænning sted over for lydene som gør, at det
på et tidspunkt bliver muligt at skifte til hovedtelefoner.
Som hovedregel må der ikke gives mere end én plade à fem
minutter om dagen. Klinisk erfaring siger at hvis en Volf Acoustic
Record bliver spillet to gange, vil den – af grunde som jeg ikke kender
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– være uden terapeutisk virkning.
I traditionen fra Volf starter et behandlingsforløb med
pladeoptagelser fra de lavere registre: 187, 188, 348, 801. Ofte er der
én af optagelserne der vil åbne et individuelt menneskes hørelse mere
end de andre gør. På forhånd er det blot ikke muligt at bestemme
hvilken.
Når en første eftertest står for døren, repræsenterer både 802 og
189 en god overgang til optagelser fra de højere registre.
På Ordblindeklinikken gentester vi når hørelsen har åbnet sig
noget. Audiometertesten bliver lavet en uge eller længere efter den
foregående behandling.
Hvis vi kan slutte at optagelserne fra de lavere registre mere
eller mindre har gjort deres del, vil vi gå videre med de optagelser der
hører til de højere registre, såsom 802, 189, 190 og 611. 803 hører til
den absolutte slutfase i en behandlingsrække og bruges temmelig
sjældent på Ordblindeklinikken. Og da mest når det er voksne og
ældre, det drejer sig om. Jeg mindes ikke at vi nogensinde har givet
den til et barn.

Kunne andre former for lyd have åbnet høresansen?
Efter Christian A. Volfs tid (1894 – 1967) er der taget en del akustiske
behandlingsmetoder i brug. Nogle filtrerer den behandledes egen
stemme, nogle bruger lyde af hvaler eller bølger eller fugle eller
såkaldt Hvid Støj – kun fantasien sætter grænser. Nu hvor pc-tiden er
kommet, er computergenererede lyde kommet med.
Indtil nu har det ikke været muligt at afgøre om de andre
akustiske behandlingsformer virker lige så godt som Volf Acoustic
Records. Grunden er at ingen terapeuter der bruger andre akustiske
terapier, har fulgt virkningen af dem på det høredynamiske område,
som det kan gøres med et audiometer.

Diskussion af virkningen af akustisk terapi på de tretten
unge mennesker som her er beskrevet
Hensigten med akustisk terapi er at gøre åbningen i det akustiske
vindue større. En sådan udvidelse kan føre til tidligere omtalte
sideeffekter som bedre adfærd, udvikling af boglige færdigheder og
bedre psykiske funktioner. Sådanne sideeffekter er en bonus der
forekommer så relativt ofte, at det betaler sig for en skole at sende
deres mere eller mindre forstyrrede og forstyrrende elever til
Ordblindeklinikken. De er bivirkninger der ofte viser sig efter én, to
eller tre enkeltbehandlinger.
En akustisk kur for manglende høredynamik består i at komme
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til Ordblindeklinikken en gang om ugen for at få en behandling hvis
varighed ikke overstiger en halv time. Ingen af de elever som er
beskrevet her, mødte op med sådanne regelmæssige intervaller til de
mellem tolv og tyve behandlinger, der som regel bør gives.
Vi var nødt til at behandle på trods af indflydelsen fra
antipsykotiske eller centralstimulerende præparater. For ikke at nævne
fx hash. I hvilken grad virkningen af lydterapien er blevet påvirket af
disse faktorer, er ikke til at vide.
Hvad Nummer 1 angår – den tretten et halvtårige dreng – kan
intet objektivt siges, fordi han mens rækken af akustiske behandlinger
var i gang, skiftede fra at blive behandlet med det centralstimulerende
Ritalin til det antipsykotiske Abilify. Vist åbnede hans akustiske
vindue sig i tidsmæssigt sammenfald med den akustiske
behandlingsrække, men det kan lige så vel have været overgangen fra
den ene medicin til den anden, der gjorde det.
Han begyndte at læse. Volf Acoustic Records synes at
fremkalde den bivirkning, i det mindste efter det lægelige forsøg som
det danske undervisningsministerium gennemførte i 1961-62 at
dømme.2 Abilify har ikke dokumenteret tilsvarende bivirkning på de
boglige færdigheder, men muligheden for at præparatet har denne
bivirkning bør ikke overses.
Når et menneske med sanseoverfølsom hørelse bliver taget i
behandling, er det ud fra en terapeutisk betragtning i håbet om at
høredynamikken kan ekspanderes. Dette lod sig gøre med Nummer 2,
Nummer 7, Nummer 8, Nummer 12 og Nummer 13. I mindre
målestok med Nummer 3.
Nummer 9 er et særtilfælde. Han havde fra begyndelsen det
største akustiske vindue af dem alle. Før behandlingen ser det større
ud end nogen af de andres gjorde efter. Men da han ankommer første
gang, reagerer han lige så sansekonfust som han måske ville have
gjort, hvis hans audiometertestede høredynamik havde været
kollapset. Til at begynde med viste hans hørelse et
høretærskel/belastbarhedsforhold på 85 dB (bestemt ud fra 4 kHz,
venstre øre). Da den ideelle høredynamik ved denne tone ligger på
over 120-, mangler han mere end 35 dB. Hans akustiske vindue er
dermed reduceret med en faktor på mellem ti og hundrede gange i
forhold til hvad der antages at være normalt. Efter den akustiske
behandling ligger hans UCL uden for audiometrets rækkevidde. Hans
akustiske vindue er dermed blevet udvidet med mere end 35 dB. Den
subjektive effekt på hans evne til at få udbytte af skolens undervisning
2

Jeg henviser igen til C. Buch-Sørensen et. al: Behandling af ”ordblindhed” med
Chr.A. Volf’s metode. København: Ugeskrift for Læger 124/35, s. 1295 ff.
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bliver herefter betegnet som god.
Et tilfælde som Nummer 9 er noget jeg lærer af. Jeg indser at jeg
ikke kan betragte et audiogram og sige: ”Sammenlignet med de tolv
andre elever ser dette overhovedet ikke slemt ud.” Nummer 9 havde
en dårlig hørefunktion og et miserabelt akustisk vindue, uanset hvor
ubetydeligt hans audiometertestede tab i høredynamik så ud til at
være.
Nummer 5 viste ikke nogen forøgelse af høredynamikken i
tidsmæssigt sammenfald med den akustiske behandlingsrække.
Alligevel oplevede både han selv og skolen at hans opfarenhed og
raserianfald blev dæmpet i en grad, så han og skolens undervisning
kunne komme i kontakt med hinanden. Han ser nu ud til at få en
ungdomsuddannelse, hvad der før havde syntes at være uden for
rækkevidde.
Vi kender ikke alle det indre øres egenskaber. Ved at behandle
hans hørelse kan vi meget vel have påvirket nogle funktioner der ikke
viser sig på audiometret. Den mulighed at han tror at behandlingen har
effekt og derfor reagerer positivt på den, skal heller ikke underkendes.
Placeboeffekter kendes ved al terapi.
Hvad Nummer 10 angår, er det vanskeligt at sige noget
objektivt. Han var hashpåvirket ved eftertesten, og virkningen af
cannabis på THR og UCL kendes ikke.
Fælles for Nummer 4, 6 og 11 er at deres behandling blev
afbrudt før der kunne laves en eftertest.
Subjektivt mener skolen at alle de tretten viste bedre adfærd i
skolen efter at den akustiske terapi var begyndt. For Nummer 1’s
vedkommende blev det beklageligt nok kun for en kort tid

Det indre øre og skelettet
Jeg har en teori der i en vis udstrækning er kommet til syne i denne
afhandling uden at blive ordentligt forklaret. Min teori eller
forklaringsmodel er, at det indre øre bliver overbelastet, når skelettet
er ustabilt.
Det indre øre er ikke alene center for høresansen, men også for
ligevægtsansen. Vor tids videnskabelige opfattelse af det indre øre er,
at det indeholder to adskilte organer. De to organer der er tale om,
deler én af det indre øres tre lymfer, nemlig Perilymfen. Med andre
ord gør det, at de har perilymfen fælles, at organerne måske ikke er så
adskilte alligevel, når det kommer til stykket.
Menneskets indre øre har i det store og hele de samme
dimensioner som det, vi finder hos en almindelig huskat. Jeg
forestiller mig at kattens ligevægtsorgan gør det uproblematisk for
dyret at opretholde kropsbalance på sine fire ben. Dertil kan det
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udruste katten med en fremragende høresans sammenlignet med den,
der er blevet mennesket tildelt. Med menneskets langt større krop,
som yderligere går oprejst på to ben, kan det udmærket tænkes at vort
indre øre ikke er tilstrækkelig stort til at kunne opfylde sine
funktioner.
Min teori er, at menneskets indre øre kun kan bestride sin
opgave med at opretholde kropsbalancen under ideelle forhold. I min
teori indgår det selvfølgelige, men oftest oversete faktum, at der må
være en gensidig vekselvirkning mellem skelettets funktioner på den
ene side og ligevægtsorganet på den anden. Hvis ligevægtsorganet
ikke fungerer perfekt, vil skelettets funktioner heller ikke gøre det. Og
omvendt.
Jeg lader musklernes funktioner og tonus, som er
muskelforspændinger, høre med.
Bliver hørelsens funktioner forbedret, er det ikke alene
høreorganet der har gavn af det, men det indre øre i sin helhed. Åbnes
det akustiske vindue, forplanter virkningen sig til musklernes og
skelettets funktioner. Som Nummer 13; den unge kvinde hvis smerter
i knæet forsvandt samtidig med at hun blev i stand til at kontrollere
sine tæers bevægelser, da åbningen i hendes akustiske vindue blev
større.
På samme måde kan jeg antage at der er en forbindelse mellem
Nummer 8’s medfødte hjertelidelse og hendes døvhed på højre øre.
Kunne vi forestille os at de tretten unge er født med ustabile
skeletfunktioner som fra begyndelsen har overbelastet deres indre øre?
Jo – det kan meget vel være tilfældet. Hver eneste af de tretten
opfyldte betingelserne i Beighton’s test for at de kan kaldes
hypermobile.3 Hypermobilitet giver ofte anledning til ustabile
skeletfunktioner.
Min teori hviler på mere end tredive års klinisk virksomhed.
Den kan være rigtig eller forkert, men den fungerer som
forklaringsmodel i daglig klinisk praksis.

Konklusion

3

- Lillefingeren kan overstrækkes mere end 90 grader (ét point for hver finger).
- Tommelfingeren kan føres ind til underarmen (ét point for hver finger).
- Albueled kan overstrækkes mere end 10 grader (ét point for hver arm).
- Knæled kan overstrækkes mere end 10 grader (ét point for hvert knæ).
- Med strakte knæ at kunne føre håndfladerne i gulvet.
En score på fire point eller mere opfylder syndromet.
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De tretten unge der blev sendt til Ordblindeklinikken
viste nedsat høredynamisk område i forhold til hvad vi regner for at
være det normale.
Men hvad er normalt?
Vi kan ikke med sikkerhed vide om nedsat høredynamik er
almindeligt forekommende i befolkningen, fordi befolkningen aldrig
er blevet undersøgt for sin høredynamik. Videnskabelig set er det ikke
muligt at påstå at lav eller totalt kortsluttet høredynamik eller – som
jeg også kalder det – at hørelsen er kollapset, skulle give anledning til
forstyrret sanseopfattelse, som igen leder til forstyrret adfærd. Jeg har
en teori om at det kan forholde sig sådan. Men den er kun baseret på
logik. Den er på ingen måde videnskabeligt bevist.
Ligeledes kan jeg heller ikke ud fra så lille en gruppe som der
her er tale om påstå, at børn og unge, der viser forskellige former for
forstyrret adfærd, skulle have nedsat eller kortsluttet høredynamik.
Inden for sikre rammer kan jeg kun henholde mig til at for de tretten
unge menneskers vedkommende, som en lærer fik sendt til
Ordblindeklinikken, var det uden tvivl tilfældet.
Jeg kan dog tillade mig at konkludere at der er tilfælde hvor
akustisk træning af det indre øre med resonator og Volf Acoustic
Records øjensynligt leder til mindre forstyrret adfærd, og i mange
tilfælde også til større høredynamisk spænd sådan som det kan testes
med audiometer.
Jeg kan tillade mig at slutte at akustisk terapi, bedre opførsel og
større åbning af Det akustiske Vindue er fænomener der kan være
koblet til hinanden.
Under alle omstændigheder finder jeg det logisk at konkludere
at de begrænsninger af det akustiske vindue, som samtlige tretten unge
led under – deres hyperacusis – gjorde dem til mennesker som
generelt var nødt til at undertrykke akustisk information. Navnlig
inden døre hvor ekkoer og refleksioner gør det vanskeligt eller
umuligt for dem at opfatte tale. Den hørelse som de kommer med,
tilskynder dem ikke til at høre efter. Tværtimod siger den: ”Lad være
med at høre efter! Prøv at abstrahere fra den lyd der er ubehagelig
eller som gør ondt.”
Børn og unge med hyperaccusis er tit selv meget støjende. Jeg
mener at have erfaret at de støjer umådeholdent for at komme til selv
at dominere lydbilledet. Deres indendørsliv tilbringes med at prøve at
undgå at høreopfatte noget, der kommer fra andre.
Naturligvis gør hyperacusis, at deres relationer til skolen
vanskeligt kan leve op til skolens forventninger.

59

Appendix
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Volf Acoustic Records
Mens han levede (1894-1967), behandlede den akademiske verden
dansk-amerikaneren Chr. A. Volf som en paria. Ikke for alt i verden
kunne dens medlemmer drømme om at røre hverken ved hans
resonator eller ved hans akustiske grammofonplader. (Der var
undtagelser. Psykiateren professor Erik Strömgren (1909-1993) ville
gerne have haft Volf Acoustic Records til at behandle sine patienter
på statshospitalet i Risskov med.4 Børnelægen overlæge Svend
Heinild (1907-1994) respekterede Chr.A. Volf meget, fortalte han
mig).
Der findes meget få totale samlinger af Volf Acoustic Records
tilbage. Og en 78-plade er en skrøbelig genstand. Imidlertid
repræsenterer de en af menneskeåndens betydeligste frembringelser.
Dette gælder også Volfs resonator.
Christian A. Volf arbejdede med høreapparater i nittenhundrede
tyverne og -trediverne. Efter hvad han selv har oplyst var han
repræsentant for Siemens & Halske. Derfor lærte han Harvey H.
Fletchers sound at kende. En lyd som er velkendt i
høreapparatindustrien hvor dens karakteristiske kurveform bruges til
at teste høreapparater.
Fletchers sound kommer til veje ved at blande frekvenser med
lige stor difference. Fx 700-, 800-, 900- og 1.000 Hz. Ud kommer en
100 Hz tone med forvrænget kurveform.5 Denne blandingslyd har den
særlige egenskab, at høres den med kun det ene øre, sker der ikke
noget. Men sættes den på begge ører kan den forstyrre ligevægt og
kropsbalance.
Med sin sound synes Volf at have forsøgt at komme så tæt på
Fletchers sound som det er muligt at komme. Elektronikingeniøren
Jakob F. Gormsen har påvist at tonerne i Volfs akustiske optagelser
kun kan have deres oprindelse i et musikinstrument. Han har målt sig
frem til at tonerne for eksempel kan være:
G1, G2, D3, G3, H3, D4, F4, G4
Tallene refererer til oktaven. Forskellen i frekvens gør at den endelige
4

Erik Strömgren: Indberetning af 17. maj 1956 til Direktoratet for Statens
Sindssygehospitaler.
5
William A. Yost and Donald W. Nielsen: Fundamentals of Hearing. New York,
Chicago, San Francisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, London and Sydney:
Holt, Rinehart and Winston, 1977, p. 170-71.
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lyd kommer meget tæt på Fletchers sound. Men den rammer ikke
fuldstændigt. Differenserne mellem tonerne vil blive:
392, 391, 393, 408, 374, 444 og 342 Hz.
Instrumentet modulerer tonerne. På brøkdele af sekunder glider de
hele, halve og kvarte toner. Gormsen har computergenereret et
simplificeret billede af hvad der sker:

Billedet er et spektrogram som viser tonerne i en
given lyd i et bestemt tidsrum. Her vises et spektrum
på lidt over tre sekunder, taget fra Volf Acoustic
Record 187.
De første 0,6 sekunder af sekvensen er delt i fem lige store dele.
Første del starter på grundtonenoden E1, som er på 329 svingninger i
sekundet. Den daler til grundtonenoden D#(Dis)1 som er 311
svingninger i sekundet. Hvert gennemløb begynder 20 svingninger i
sekundet under det foregående. 0,6 sekunder inde i spektrogrammet
begynder det næste.
Den nederste linje er den tone som det – ukendte –
musikinstrument har frembragt. Linjerne oven over er harmoniske,
frembragt af resonansrørene i Volfs resonator. Volf bevarede livet
igennem oplysningerne om hvordan lyden var genereret som en
hemmelighed. Alt hvad han røbede var at lyden blev indspillet fra en
mikrofon placeret på vandet i resonatorens bundbassin, så de 510
resonansrør kom til at bidrage til lyden.
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De ni pladeoptagelser
De har numre. Numrene relaterer ikke til indholdet. De udgør blot de
tre sidste cifre i deres RCA registernummer. Hver enkelt
pladeoptagelse varer fem minutter plus minus ti sekunder.
Seks af optagelserne refererer til hver deres oktav på et flygels
klaviatur. På disse seks optagelser begynder pladen med at den oktav
som pladeoptagelsen refererer til, bliver spillet på piano før den
akustiske sound begynder.
Volf indspillede tre pladeoptagelser der ligger uden for
systemet. To af dem overførte han senere til en ep-plade som blev
brugt til at træne hørelsen op hos de tretten bogligt svært
handicappede børn der indgik i det vellykkede Fredericiaforsøg, som
fandt sted under Undervisningsministeriets auspicier.6

Beskrivelse af de seks systemoptagelser
Her følger en beskrivelse af hver af de seks optagelser der refererer til
hver deres oktav på et pianos klaviatur. Tonerne af den del af suboktaven der går fra E til H og som vi i reglen finder på et fortepiano,
finder ikke anvendelse.
Volf prøvede at sælge sine akustiske
grammofonpladeindspilninger til audiologer der behandlede
mennesker med høretab. Tanken var at audiologen skulle vælge en
pladeoptagelse der refererer til den frekvens hvor patienten viste
høretab ved audiometertest, og sælge pladen til patienten. Som så
kunne gå hjem og afspille den for sig selv gennem hovedtelefoner.
Jeg tvivler på om Volf nogen sinde fik solgt nogen
grammofonpladeoptagelse til nogen audiolog. Og på at nogen patient
ville gå hjem og gøre som der blev sagt.
I stedet behandlede Volf selv en del patienter og solgte dem
grammofonpladerne direkte.

6

C. Buch-Sørensen et. al: Behandling af ”ordblindhed” med Chr.A. Volf’s
metode. København: Ugeskrift for Læger 124/35, s. 1295 ff.
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187

Her er et grafisk øjebliksbillede af 187-pladens lyd, som den ser ud i
frekvensanalyse. Tonespektrets centrale spids, der hæver sig op over
de 60 dB, ligger på 468 Hz. Resten af området, der strækker sig lidt
længere end 20 kHz, er en blanding af overtoner og almindelig
pladestøj. Mod slutningen af pladen kommer en sekvens med
bankelyde.
Den indledende klaverakkord angiver toneområdet fra 64- til
128 Hz: Den første hele oktav på et almindeligt klaviatur.
I traditionen fra Volf vil det være naturligt at indlede et akustisk
behandlingsforløb med denne optagelse.
187 har været offentliggjort på cd, nemlig i High Fidelity 3/97,
København: Forlaget audio media as. Reference cd no. 25.
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188

Den af spektrets spidser som når højest, er samtidig pladens dybeste
tone. Den ligger på 118 hertz. Tonespektret strækker sig til 3,4 kHz.
Resten er overtoner og støj.
Den indledende klaverakkord dækker klaviaturets anden oktav
som går fra 128- til 256 Hz.
188 bruges ikke meget. Den kan være relevant når en hørelse er
hysterisk overfølsom over for lydpåvirkninger, eftersom den
subjektivt synes at være den mildest virkende pladeoptagelse af dem
alle.
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802

De dominerende spidser i spektret ligger i området fra 69 Hz til 3,3
kHz. Klaverakkorden angiver den tredje oktav som går fra 256- til 512
Hz.
Optagelsen lyder energisk og ivrig. Var vi henvist til kun at
bruge én af Volfs terapeutiske grammofonpladeoptagelser til alle vore
behandlinger, ville 802 være kandidat.

66

189

Den indledende klaverakkord henviser til klaviaturets fjerde oktav,
området fra 512- til 1.024 Hz.
I tonespektret er området fra 425 Hz til omkring 3,8 kHz
dominerende.
Jeg anvender 189 som overgang når jeg går fra grundbehandling
til mellem og slutbehandlinger.
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190

Her gælder det den femte oktav. 1.024- til 2.048 Hz. Tonespektret går
fra omkring 1,4- til 4,2 kHz.
Indspilningen er klar og ren. Terapeutisk giver den fremragende
resultater når den bruges i slutbehandlingsforløbet.
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803

Endelig den sjette oktav som går fra 2.048- til 4.096 Hz. De
frekvenser der kommer op over de 30 dB går fra 1,6- til omkring 4
kHz.
Denne optagelse er det sidste kort jeg kan spille ud efter et
længere behandlingsforløb. Over for unge bruger jeg den sjældent.
Over for børn bruger jeg den aldrig.
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De tre ”ekstra” optagelser der ligger uden for systemet
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801

Den starter med fire klaverakkorder som går fra suboktaven til tredje
oktav. Fra 32- til 512 Hz. Tonespektret går fra omkring 40 Hz til 1,2
kHz. Optagelsen slutter med bankelyde.
Ved visse behandlinger har 801 vist sig som den mest magtfulde
af hele sættet. Så virkningsfuld at det er sket at dens virkning på
hørelse og ligevægt har været for voldsom.
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348

Dette er en universelt brugbar optagelse der har sin hovedvægt i de
midterste registre. Den dominerende spids ligger på 454 Hz, og der er
tydelige harmoniske overtoner ved 2,46- og 3,4 kHz. Der indledes
ikke med nogen klaverakkord. Mod slutningen af optagelsen er der
bankelyde.
348 blev sammen med 611 overført til ep-plade. Den var
beregnet til at behandle de skolebørn der indgik i det vellykkede
pilotforsøg som Undervisningsministeriet stod for.7

7

C. Buch-Sørensen et. al: Behandling af ”ordblindhed” med Chr.A. Volf’s
metode. København: Ugeskrift for Læger 124/35, s. 1295 ff.
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611

Området over 30 dB på frekvensspektret går fra 2,235- til 3 kHz. Der
er ingen klaverakkord.
611 er at finde på Volfs ordblindeplade som blev anvendt ved
Fredriciaforsøget.
Overførslen til ep-plade blev ikke teknisk vellykket.
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Résumé
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The Acoustic Window
Thirteen pupils from a school for youngsters showing grave conduct
disorder, so grave that it made it impossible for a normal school to
handle them, were sent to Ordblindeklinikken in Hellerup between
2008 and 2011. Their teacher hoped that acoustic therapy could make
them adapt better to school work and eventually make them develop
literary skills as reading and writing.
On the diagnostic audiometer each one of the thirteen showed
hyperacousia in the form of low Hearing Tolerance or Hearing
Dynamics: The THR-to-UCL ratio. In some cases they seemed to
have no hearing dynamics at all:

Right

Left

The middle of the “U” marks the level where UCL (Uncomfortable
Level) was reached and made the eardrum tickle or feel pain.
In some cases the curve of THR showed heavily distorted:
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Right

Left

The hyperacousia or diminished function of hearing that the thirteen
showed in the form of insufficient/low hearing dynamics and/or
distorted threshold of hearing-curve seemed in every case sufficient to
explain their conduct disorder.
The THR-to-UCL range between the sensitivity of the inner ear
and the over-sensitivity of the eardrum is the opening through which
the outer world is acoustically. An opening clearly visualized on an
audiogram where the circles and the crosses represent THR and the
U’s stand for the UCL. It is the opening between these two curves that
in this paper is called The Acoustic Window.
Attempts to expand the hearing dynamics of the thirteen
youngsters by a combination of acoustic means and chiropractics was
performed with different levels of success. The means for the
treatment was a resonator playing music and Volf Acoustic Records,
recorded in the mid-nineteen-thirties.
In all thirteen cases the school subjectively experienced a better
conduct from the youngsters in connection with the therapeutic
sessions, regardless of the hearing dynamics expanding or not. Some
of them in fact developed reading skills, that it had not been possible
for them to develop before. These properties are here regarded as sideeffects to the acoustic therapy.
The conclusion is that the conduct disorder and literary
disabilities may be connected to the disorder of sense perception.
Testing hearing dynamics may lead to a better understanding of
youngsters with conduct disorder. And for the school as well as for the
youngster it might be a help to get access to means that may improve
their acoustic connection with the outer world, making it possible for
them better to control their own conduct and to develop skills that
formerly were outside their reach. Like reading and writing.

