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Hvad ligevægtsorganet i det indre øre foretager sig for at 
opretholde kropsbalancen afhænger af indholdet i de løbende 
sanseindtryk fra synet og hørelsen. 
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1. Porten til sanseopfattelse 
 
Flere og flere i befolkningen bliver ramt af lidelser som 
ordblindhed, ADHD, HSP, depression, ordblindhed, angst osv. 
Alt det som vi under ét kalder Særlige Behov, når det rammer 
skolebørn. De særlige behov viser sig altid som forvildet 
sanseopfattelse. Forvildet sanseopfattelse er en almindelig følge 
af lydplaget og smerteoverfølsom hørelse. 
 Overfølsomheden og smerten har sit sæde i 
trommehinden. Hvis vi spørger hvordan trommehinden er blevet 
lyd- og smerteoverfølsom, ender vi i det indre øre.  
 

 
(Gengivet fra Textbook of Human Anatomy 
London 1956. Macmillan & Co Ltd.) 

 
Det indre øre indeholder vores høreorgan og vores 
ligevægtsorgan. Sammen med lillehjernen styrer og opretholder 
ligevægtsorganet vores kropsbalance. Det indre øre er et 
hovedcenter for hørelse, for sanseopfattelse og sanseforståelse i 
det hele taget, og for kropsbalance. 
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2. Hovedcentret  
 
Et indre øre fylder en tiendedel kubikcentimeter i ydre omfang. 
Som en ært. 
 Lad os se på vejen fra det ydre øre til det indre: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lydsvingninger 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 de føle- og 
smertesanser, som hud har: Varme, kulde, vibration, berøring, 
smerte … 
 Lydsvingningerne fra trommehinden bliver til svingninger 
i de 3 mellemøreknogler. Knoglerne sender lyden tværs over 
mellemørets hulrum og ind i det indre øres væsker. Den 
vandrette udvækst på højre side af det indre øre antyder 
begyndelsen på det bundt af nerver der forbinder det indre øre 
med storhjernen. 
 
Lydens veje 
Vi siger ikke ”de indre ører”. Den stående vending er ”Det indre 
øre”. Men der er to. Det højre og det venstre. 

Her 
er det 
ydre  
øre  

Her er øregan- 
gen, der ender 
i tromme-
hinden 

Her er 
mellem- 
øre  
knog- 
lerne 

Her er det  
indre øre 
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 Et indre øre rummer som allerede sagt, høreorganet og 
ligevægtsorganet. Høreorganet har til opgave at modtage 
lydsignaler og forvandle dem til elektriske impulser, som bliver 
sendt ind i hjernen. Ligevægtsorganet med dets tre buegange 
skal opretholde kropsbalancen. 
 De to organer arbejder tæt sammen. De modtager 
sansesignaler, og de sender sansesignaler videre. Høreorganet 
sender som sagt sansesignaler videre til centralnervesystemet. 
Ligevægtsorganet gør det samme. Men fordi det har til opgave 
at opretholde kropsbalancen, sender ligevægtsorganet også 
kommandosignaler til legemets muskler og led. Den 
elektrokemiske energi som de to organer skal bruge til at 
modtage og videresende signaler med, kommer fra én og samme 
kilde, nemlig en lymfe der forsyner både ligevægtsorganet og 
høreorganet. Kilden hedder Perilymfen. Den fylder ca. 20 
milliontedele liter. Den er en del af Rygmarvsvæsken, som også 
hedder Cerebrospinalvæsken.  
 Rygmarvsvæsken kommer fra dyser – ventrikler – 
omkring hjernen. Hjernen svømmer i den væske. Den strækker 
sig også langs rygraden. Deraf det danske navn. Væsken bliver 
udskilt fra blodet og vender tilbage til blodet. Den bliver 
udskiftet mere end tre gange i døgnet. 
 Perilymfen i det indre øre er forbundet med resten af 
rygmarvsvæsken gennem en tynd kanal. Sådan kan det tegnes: 
 

 
 

(EfterTextbook of Human Anatomy.) 
 
Tegningen er skematiseret. På venstre side ses det inderste 
stykke af øregangen, der afsluttes og lukkes af trommehinden. 
På indersiden af trommehinden sidder mellemøreknoglen 
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Hammeren. Til højre for den sidder Ambolten, der har kontakt 
med Stigbøjlen. Stigbøjlen er kroppens mindste knogle. Den 
leder lyden ind i det indre øres væsker. Den snævre kanal der 
forbinder det indre øres væsker med rygmarvsvæsken, er angivet 
med en pil. På tegningen er øresneglen rettet ud. Den ses på 
tegningens nederste halvdel. 
 Det indre øres funktioner er antagelig afhængige af at 
kanalen ikke bliver tilstoppet. Gennemstrømmende væske vil 
desværre ofte sætte aflejringer efterhånden som årene går.  
  
Energi til at modtage og afsende signaler 
Alle kroppens blod- og lymfesystemer oplagrer en 
energiforsyning som fysiologerne kalder ”Legemsvæskernes 
Elektrolytter”. Elektrolytter kan oplade og aflade elektrokemisk 
energi. Det er hvad elektrolytterne i legemsvæskerne gør. 
Legemsvæsker er fx blod, lymfe (rygmarvsvæsken er en lymfe), 
fostervand, urin, spyt, sved, snot og tårer. Legemsvæskerne 
fungerer som batterier der kan oplade og gemme elektrokemisk 
energi og aflade den igen, når der er brug for den. 
  
En sæk i en sæk i en sæk 
I Øresneglen, som er den del af det indre øre der rummer 
høreorganet, finder vi to lymfesystemer mere. De ligger inde i 
perilymfen, men de er fysisk og elektrisk adskilt både fra 
perilymfen og fra hinanden. Det yderste af de små 
lymfesystemer der ligger inde i perilymfen, er Endolymfen som 
har et rumfang på omkring 4 milliontedele liter. Den inderste, 
som ligger inde i endolymfen, er Cortilymfen. Cortilymfen 
fylder så lidt at det ikke har været muligt at måle dens rumfang. 
 Endolymfen har en elektrisk spændingsforskel fra den ene 
ende til den anden. På samme måde som der er en elektrisk 
spændingsforskel på omkring halvanden volt mellem polerne på 
et almindeligt element. Den elektriske spændingsforskel fra den 
ene ende af endolymfen til den anden, drejer sig om 4 
milliontedele Volt. Men så lille spændingsforskellen er, er den 
en vigtig del af det indre øres interne elektriske systemer. Der er 
også en spændingsforskel mellem endolymfen på den ene side 
og perilymfen og Cortilymfen på den anden. 
 På samme måde står der en elektrisk spænding hen over 
Cortilymfen, men den er så lille, at den ikke kan måles. 
 Jeg har givet et billede af en større sæk væske – 
perilymfen – med en mindre sæk inden i og en endnu mindre 
sæk inderst: En sæk i en sæk i en sæk. 
  
Elektrokemisk energi 
Det indre øre bruger energi til at behandle sansesignaler. Dels 
fra trommehinden, dels fra de sanseceller, som muskler og leds 
følesanser har siddende overalt i kroppen. Sansesignalerne skal 
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sendes videre til de hjernecentre, der skal viderebehandle dem, 
og der skal sendes styresignaler til muskler og led, så kroppen 
ikke mister sin balance. Derfor har det indre øre behov for hele 
tiden at få tilført ny elektrokemisk energi til at modtage, omkode 
og videresende sansesignaler med, og for at få de affaldsstoffer 
som energiforbruget efterlader, fjernet.  
 Opgaven med at tilføre ny elektrokemisk energi udføres af 
rygmarvsvæsken. Væsken omkring det indre øre genoplader 
perilymfen og renser dens affaldsstoffer væk. Perilymfen 
genoplader endolymfen og fjerner affald. Endolymfen 
genoplader Cortilymfen og gør den ren. 
 Den fælles beholdning af elektrokemisk energi i den 
perilymfe som de har fælles, gør at de to sanseorganer i det indre 
øre er bundet tæt sammen. Hvis det ene af organerne får brug for 
særligt meget energi til at udføre sine opgaver, må det andet 
klare sig med, hvad der bliver tilbage. Det betyder at hvis det 
ene af organerne kommer til at mangle energi til at udføre sine 
funktioner, vil energimanglen ramme dem begge. 
 

 
 
Buegangenes buer ses for oven til venstre. De ballonformede 
udposninger som buegangene ender i, kaldes Vestibulen. 
 De to sektioner i det indre øre er adskilt fra hinanden af 
den snævre kanal, som pilen peger på. Den hedder Ductus 
Reuniens. Oven over kanalen finder vi Ligevægtsorganet. Under 
den ser vi Øresneglen som rummer høreorganet. 
 Ductus Reuniens er endnu en smal kanal. Som det 
tidligere er skrevet: Når der løber væske gennem kanaler, 
kommer der med tiden aflejringer. De vil mere eller mindre 
blokere gennemløbet. De har hele livet til at gøre det. Den 
løbende genopladning, rensning og udskiftning af 
lymfevæskerne afhænger mere eller mindre af at der er uhindret 
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gennemstrømning af frisk, ren og energifyldt rygmarvsvæske. 
Både gennem ligevægtsorganet og gennem høreorganet. 
 Jeg har ledt efter det nødvendige afløb. Det tror jeg at alle 
har, der har gjort sig tanker om det indre øres funktioner. Der er 
ikke rigtig noget. Væskerne kan sive ud – og ind – gennem 
knoglemassen omkring det indre øre. Måske er det indre øres 
yderskal så porøs, at det indre af organet nærmest ligger badet i 
frisk rygmarvsvæske? Måske. Jeg kan ikke nægte at jeg er 
bekymret på det indre øres vegne, hvad væskefornyelsen angår. 
 Når jeg ærligt talt ikke forstår hvordan det indre øres 
lymfesystemer får genopladet deres elektrolytter, er jeg i godt 
selskab. Eliten af videnskabsmænd der har speciale i det indre 
øre, begriber det, så vidt jeg har kunnet spørge mig frem til, 
heller ikke. 
 Det er som sagt den oplagrede elektrokemiske energi i alle 
legemsvæskernes elektrolytter der gør det muligt for sanseceller 
i kroppen at sende og modtage sansesignaler. Hele kroppens 
system af nervesignaler bygger på energi der leveres af 
legemsvæskernes elektrolytter. De får deres energi fra nyrerne, 
som genoplader dem. Sådan er der forbindelse mellem nyrerne 
og det indre øres funktioner. En besværlig, langstrakt og 
knirkende forbindelse. 
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3. Det indre øres natur 
 
Uden at sige noget forkert kan vi påstå, at høreorganet og 
ligevægtsorganet er to adskilte organer, som 
udviklingshistoriske tilfældigheder har anbragt samme sted. Vi 
kan pege på Ductus Reuniens som blev udpeget på tegningen i 
forrige kapitel og sige: ”Der kan du selv se. Der er tydelig 
adskillelse mellem de to organer. Ligevægtsorganet er for oven; 
høreorganet er neden under”. 
 Men det ser ud som om, de ikke er særlig adskilte 
alligevel. De har perilymfen og dens forråd af elektrokemisk 
energi fælles. Denne fælles energikilde gør dem dybt afhængige 
af hinanden.  
 Uden at sige noget forkert kunne vi sige at der ikke er to 
organer i det indre øre, men kun ét.  
 Vi kunne også vælge at sige at det indre øre først og 
fremmest er et ligevægtsorgan. Eller vi kunne sige at det indre 
øre grundlæggende er et høreorgan. Endelig kunne vi sige at 
begge opfattelser er lige rigtige. 
 For mit eget vedkommende vil jeg opfatte det indre øre 
som et ligevægtsorgan. Udviklingshistorien har udstyret det med 
et høreorgan der skal hjælpe med at opretholde kropsbalancen. 
Men jeg vil ende denne lille bog om det indre øre med at påstå 
det modsatte. Vel vidende at begge påstande holder vand.  
 
Ind i vestibulen  
Lyd udefra bliver ledt ind til trommehinden. 
Mellemøreknoglerne transporterer den videre til det indre øre. 
Men ikke til høreorganet. Mellemøreknoglen Stigbøjlen sender 
den ind i ligevægtsorganets væsker: De ballonformede 
væskefyldte rum eller udposninger, som vi kalder det indre øres 
vestibule.  
 Se her: 
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(Endnu en gang er det Textbook of Human 
Anatomy som er forlægget.) 

 
Stigbøjlen hæfter på vestibulen. Lidt af øresneglen der 
indeholder høreorganet, ses længere til højre på tegningen. 
  
Nummer Et og nummer To 
Der er gode grunde til at det er ligevægtsorganet, der modtager 
lyden. Ligevægtsorganet bruger nemlig den lyd, der kommer fra 
trommehinderne, som løbende efterretninger der hjælper organet 
til at opretholde kropsbalancen. Selvfølgelig forplanter lyden sig 
også til høreorganet gennem den smalle kanal der skiller 
organerne. Men ligevægtsorganet modtager den først. 
 Selve det at det er ligevægtsorganet der først modtager den 
lyd som trommehinden leverer, gør ligevægtsorganet til det 
indre øres nummer ét og høreorganet til nummer to. Det er 
blandt andet derfor jeg kan vælge at betragte det indre øre som 
et ligevægtsorgan.  
 
En hovedrolle for sanseopfattelsen 
Det indre øre skjuler sig inde i tindingebenet et sted bag 
øreskålen. Det er ikke nogen let sag at komme ind til det. Det 
sidder godt beskyttet. Skal en kirurg derind, må store dele af 
tindingebenet mejsles væk udefra. Fordi det er så lille som det 
er, og fordi det sidder så skjult som det gør, er der meget få der 
har tænkt særlig dybt over hvad det egentlig sidder der inde og 
bestiller. Jeg har prøvet at finde litteratur. Jeg kender ikke andre 
samlede beskrivelser af det indre øre og dets funktioner end den 
jeg sidder og skriver her. Slet ikke noget der er skrevet i 
folkesprog. 
 Det indre øre har ansvaret for sanseopfattelsen. 
Sanseforståelsen er noget andet. Den varetages efter alt hvad vi 
ved, af lillehjerne og storhjerne.  
 Fordi det er det indre øre der står for sanseopfattelsen, 
bliver det indre øre afgørende for hvad vi oplever og for hvordan 
vi opfatter vores oplevelser af både vores egen krop og af 
omverdenen. Der er god grund til at tænke dybere over hvad det 
indre øre egentlig bestiller og hvordan det har det. Vores 
oplevelse og forståelse af omverdenen kommer til at afhænge af 
at rygmarvsvæsken kan rense og genoplade det indre øres 
lymfesystemer. De aflejringer der nødvendigvis må sætte sig i 
det indre øres to smalle væskekanaler i årenes løb, kan medvirke 
til at vores sanser fungerer stadig dårligere, efterhånden som vi 
bliver ældre og gamle.  
 Noget der også nedsætter sanseopfattelsen med årene er, at 
de bittesmå kapillærer i nyrerne efterhånden kalker til, så 
nyrerne får mindre og mindre kapacitet. 
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Trommehindehørelse 
Fugle og pattedyr har trommehindehørelse.
 Trommehindehørelsen blev udviklet som en 
videreudvikling af følesanserne. Dyr som edderkopper, 
skorpioner, slanger og fluer har hverken ligevægtsorgan eller 
høreorgan. De har kun følesanser. Deres sans for vibrationer kan 
være fintmærkende og meget detaljeret, men en høresans er det 
ikke. Til gengæld har dyr uden ligevægtsorgan og høresans tit en 
fremragende kropsbalance. Fluen fx er en repræsentant for, hvor 
god kropsbalance et dyr uden ligevægtsorgan og hørelse kan 
have. For fluen er det ligegyldigt om den går på væggen eller på 
loftet. Når den skal lande, lander den lige perfekt både på gulvet, 
væggen og loftet. Eller i enhver tænkelig skrå vinkel. Så god en 
kropsbalance er der ingen dyr med ligevægtsorgan, der har. 
 Træer og planter har fremragende kropsbalance. Prøv at se 
hvordan den modne rugs eller hvedes tunge kornklaser 
balancerer øverst på høje, tynde strå. Se på fuldvoksne træer 
med deres mange grene og grenes grene. Vi aner ikke hvordan 
træer og planter bærer sig ad med at opretholde deres balance. 
Der må være en central styring. Men vi kender den ikke. Vi kan 
ikke finde noget ligevægtsorgan i hverken et træ eller et rugstrå. 
  
Kroppens lydsignaler 
Høreorganet i det indre øre omsætter lydsvingninger til 
elektriske impulser som det videresender til de hjernecentre, der 
har med høreopfattelse at gøre. 
 Den japansk-franske forstærkerkonstruktør Jean Hiraga 
hvis konstruktioner med gammeldags radiorør er en af mine 
åndelige inspirationskilder, arbejdede i mange år på at 
konstruere en forstærker af høj kvalitet med kun én transistor. 
Jeg ved ikke om det lykkedes for ham, men jeg ved at den, der 
har konstrueret pattedyrs og fugles indre øre, har gjort netop det: 
Lavet en højkvalitetsforstærker der består af én transistor. 
 I høreorganet i det indre øre ligger de 3 fysisk og elektrisk 
adskilte lymfer inde i hinanden. De har hver deres elektriske 
spænding i forhold til de andre, og de har hver deres 
elektrolytiske system. De sanseceller som føleopfatter 
lydsvingninger, har deres sæde mellem de to inderste lymfer. 
Tilsammen danner de tre lymfer umiskendeligt en transistor. Her 
kunne Hiraga have fundet et forbillede for sin ideelle 
konstruktion.  
 Lyden fra trommehinderne kommer ind i det indre øre i 
form af mekaniske lydsvingninger i lymferne. Den transistor 
som de tre lymfer danner med hinanden, omdanner de 
mekaniske svingninger til elektriske impulser, som blandt andet 
hjernecentre kan modtage og viderebehandle.  
 
Lydsignaler fra krop og hud 
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I 2005 opdagede fysikerne Thomas Heimburg og Andrew D. 
Jackson fra Niels Bohr Institutet i København at 
nerveimpulserne fra muskler og leds følesanser og fra hudens 
sanseceller alle sammen bliver transmitteret til det indre øre som 
lydsignaler. Fysiologerne har ellers i mange år ment at der er 
tale om elektriske signaler. De har stadig svært ved at tænke sig 
det anderledes. De to forskere har mødt intens modvilje fra 
fagfæller som tænker i mønstre, de ikke ønsker at få brudt. 
 Muskler og leds følesanser er – sammen med hudens 
sanser – et sansesystem med sanseceller overalt i kroppen. 
Sansen har mange navne. Et af de mest anvendte er ”Den 
vestibulære Sans”. Den kaldes sådan, fordi signalerne fra de 
mange sanseceller i kroppen og i huden bliver sendt til det indre 
øres vestibule. Der havner de sammen med de lyde der kommer 
ind fra trommehinden og mellemøreknoglerne. 
 Ingen af det indre øres sanseceller kan opfatte elektriske 
signaler. Det indre øre er indrettet til at modtage lydsignaler. 
Men det kan omdanne lyd til elektriske signaler. Derfor giver 
det god mening at sansesignalerne fra muskler og leds følesanser 
og fra hudens sanser for varme, kulde, vibrationer, berøring, 
smerte osv. kommer til det indre øre som mekaniske 
lydsvingninger. Hvis de kom ind i vestibulen som elektriske 
signaler, kunne det indre øre ikke stille noget op med dem. 
 
Sanseintegration 
Vestibulen sorterer ikke lydene efter om de kommer indefra 
eller udefra. Det følger af det indre øres konstruktion. Det hele 
forplanter sig gennem den tynde kanal til øresneglen hvor de 
mekaniske lydsvingninger bliver forvandlet til elektriske 
impulser. Impulser som bliver sendt videre til de centre i både 
lillehjernen og storhjernen, der har med hørt lyd og med 
opretholdelsen af kropsbalancen at gøre. Vi høreopfatter som 
regel kun den del af lydblandingen som stammer fra 
trommehinden, men høreorganet omdanner alt. Både lydene fra 
trommehinden og de mange lydsignaler der kommer fra 
sansecellerne i kroppens muskler, led og hud. 
 Ergoterapeuter kalder den blanding af sansesignaler i det 
indre øres vestibule og i høreorganet, som jeg skriver om her, 
for Sanseintegration. Sanseintegrationen er en afstemning af 
kroppens motorik med det billede som høresansen danner sig af 
kroppens omgivelser. Afstemningen gør det muligt for det indre 
øre at opretholde kropsbalancen. Men bedre for 
ligevægtsorganets arbejde ville det være, hvis det samtidig 
kunne tage synet til hjælp. 
 Det kan det.  
 Og det gør det. 
 
Øjnene 
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For at opretholde kropsbalancen er det indre øre nødt til at styre 
hvad det er, øjnene ser på. Synscentrene i storhjernen behandler 
derefter de synsbilleder, som det indre øre har fundet det 
nødvendigt at vælge. 
 
  

 
 
Uden på hvert af øjeæblerne sidder 6 muskler der bevæger øjet i 
øjenhulerne.  
 Synsbevægelserne bliver styret af de indre ørers 
ligevægtsorganer. De bruger som sagt synet til at opretholde 
kropsbalancen. Kan ligevægtsorganerne ikke kontrollere hvad 
øjnene ser på, må kroppen famle. 
 
At stirre er ikke at se 
Synet og ligevægtsorganerne arbejder tæt sammen. Vi kan bruge 
vores bevidste vilje til at tvinge øjnene til at se på noget andet. 
Men tvinger vi synet til at se på noget som ligevægtsorganerne 
ikke har brug for at synet ser, kommer vi til at stirre. At stirre er 
ikke at se. 
 Tag fx ordblinde skoleelever. Ordblinde har 
ligevægtsorganer der ser ud til at mangle den elektrokemiske 
energi der er nødvendig for at deres øjne kan udvikle 
automatiske læsebevægelser. Ordblinde må stirre på skriften i 
stedet for at se på den. Det får de sjældent noget ud af. 
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Der er tætte nerveforbindelser mellem sansecellerne på øjnenes 
bevægemuskler på den ene side og ligevægtsorganet i det indre 
øre på den anden. Læseren må venligst forestille sig at 
forbindelserne er der, selv om de mangler på tegningen. 
 Ganske vist går signalerne fra øjnenes nethinder direkte 
ind i synscentrene i hjernen, men det er det indre øre der 
kontrollerer og styrer hvad øjnene ser på.  
 Når det indre øre mangler elektrokemisk energi, går det tit 
ud over evnen til at udvikle den automatiske synsmotorik, der 
gør det muligt fx at læse. Den mangel på elektrokemisk energi i 
lymferne der gør at ligevægtsorganet ikke magter at give synet 
læseopfattelse, kan også gå ud over både høreopfattelsen og 
høreoplevelsen.  
 Den almindeligste følge af at hørelsen mangler energi ser 
ud til at være at hørelsen ikke kan opfatte mere end to stavelser i 
ord. Endelserne går tabt. Endelserne kan ganske vist læres med 
forstanden, men når opfattelsen af endelser ikke sker 
automatisk, fører det alligevel ikke til noget rigtig brugbart. Selv 
det mest indgående kendskab til grammatik og til regler for 
endelser er ingen garanti for at endelserne ikke bliver 
hjælpeløse. Både ved læsning og ved skrivning. 
 Klinisk erfaring tyder på at høreoplevelsen af musik ikke 
bliver ramt på samme måde som høreoplevelsen af tale. I 
modsætning til tale, som mest påvirker intellektet, har 
musikoplevelsen med hele kroppen at gøre. Fra issen til 
tåspidserne. 
 
To høreopfattelser 
Trommehinden og mellemøreknoglerne afleverer både tale og 
musik i det indre øres vestibule. Den hører til ligevægtsorganet. 
Ligevægtsorganet (og lillehjernen) sender kommandosignaler til 
alle muskler og alle led. Når der kommer musiklyd – navnlig 
rytmisk musiklyd – ind i vestibulen, bliver noget af den sendt 
videre til kroppen. Sådan kommer kroppen til at deltage i 
musikoplevelsen. Kroppen deltager ikke helt på samme måde i 
oplevelsen af tale, med mindre det er rytmisk tale, som det er i 
fx rimede vers. 
 Vi har lyde der høreopfattes med forstanden og lyde der 
høreopleves med kroppen. Mig forekommer det at være to 
forskellige høreopfattelsessystemer. 
 Det at musik kan gå direkte i kroppen bliver brugt til 
mange formål. Hærene bruger rytmisk marchmusik til at sætte 
skub og målrettethed i soldater. Jeg bruger musik spillet på 
meget store højttalere til at bringe ligevægtsorganet og skelettet i 
bedre kontakt med hinanden. 
 Alverdens forskellige kulturer har alverdens forskellige 
former for musik. Jeg tror at jo flere former for musik vi kan få 
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udbytte af, des mere udvider vi vores kropsbalance, vores 
følelsesliv og vores intellekt. Vores egen kultur i Skandinavien 
spænder blandt andet over popmusik, salmer og sange, 
rockmusik, orkestermusik og opera. Der er store fordele ved at 
spænde over det hele. 
  
Som edderkoppen der vogter sit spind 
For uden ophør at kunne opretholde kropsbalancen, sidder 
ligevægtsorganet som edderkoppen der har styr på alle tråde i sit 
spind. De der fører til trommehinden og de der fører til hver 
enkelt del af kroppen. Det er livsvigtigt for kroppen at organet 
kan følge med i det hele. 
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4. Nummer Et og nummer To 
 
Så at sige enhver husmoder har styr på storhjernens funktioner, 
på de to hjernehalvdele og på den bro der forbinder dem med 
hinanden. Vi tillægger hjernen en overvældende betydning for 
vores liv, vores bevidsthed og vores tanker. Det har den måske 
også, men vi overser at storhjernen er og bliver nummer To. 
 Det indre øre er nummer Et. Det er selve hovedcentret for 
menneskelig sanseopfattelse. Det er det indre øre der modtager 
alle efterretninger fra kroppen, og det er det indre øre der styrer 
synet. Hjernen er fuldstændig i hænderne på de efterretninger 
den får fra det indre øres sanseceller og fra de synsbilleder, som 
det indre øre giver den adgang til. Den vestlige verdens 
videnskab kaster sig over hjernen uden at skænke det indre øre 
en kvalificeret tanke. Jamen det indre øre er selve fundamentet 
for storhjernens virksomhed. Lillehjernen derimod har fælles 
anlæg med ligevægtsorganet i fosteret. Det gør at vi kan 
forestille os at lillehjerne og ligevægtsorgan fungerer som en 
enhed. Så er lillehjernen lige så meget nummer Et, som 
ligevægtsorganet er. 
 Det kan være at det er storhjernen der har det sidste ord, 
når det gælder vores sanseoplevelse, vores omverdensforståelse 
og vores adfærd. Men den er afhængig af at det indre øre har 
tilstrækkelig energi til at modtage, behandle og videresende de 
sansesignaler der kommer fra sansecellerne i muskler og led, og 
de lydsignaler der kommer fra trommehinden. Hjernen er 
afhængig af at ligevægtsorganet retter synet mod det, som er 
vigtigt for at legemet kan opretholde sin kropsbalance, og for at 
det i det hele taget kan overleve. Både kvaliteten af hjernens 
efterretninger udefra og hele vores opfattelse og forståelse af 
omverdenen og vores adfærd afhænger antagelig af at de to 
smalle væskeførende kanaler, der befinder sig på hver sin side af 
ligevægtsorganet, ikke er mere eller mindre tilstoppet. Hele 
vores omverdensforståelse og livsopfattelse afhænger også af at 
lymferne i det indre øre løbende bliver renset for affaldsstoffer 
og får tilført ny elektrokemisk energi.  
 
Musikken i kroppen 
Høreorganet og hørelsen har en mængde egenskaber. Vi kender 
nogle af dem. Vi ved at hørelsen udvikler evnen til at høre væk 
fra ekkoer og genklange fra loft, møbler, gulv og vægge, så den 
kan opfatte tale som om den kun består af den ganske lille del af 
lyden der kommer direkte fra den talendes mund ind i 
øregangen. Vi ved også at en normal hørelse kan vælge en 
stemme ud blandt mange, der taler. Vi kalder det for 
Cocktailpartyeffekten. Men mange af de egenskaber som 
høreorganet har, har vi stadig ikke gjort os klart. Vi kender dem 
simpelthen ikke endnu. Det ved jeg, fordi der stadig dukker nye 
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hidtil ukendte egenskaber ved hørelsen op. 
 I 1864 offentliggjorde den prøjsiske videnskabsmand, 
junkeren Hermann von Helmholtz resultaterne af en opmåling af 
det indre øre hos mennesket.  
 Helmholtz kendes fra sin forskning i fysiologi, for sine 
opdagelser i forståelsen af energiomsætning og for sin forskning 
i akustik som resulterede i det hovedværk, der hedder Die Lehre 
von den Tonempfindungen als Physiologische Grundlage für 
die Theorie der Musik. På engelsk findes den som Sensations 
of Tone. Han kendes også for sin opfindelse af oftalmoskopet, 
der gør det muligt at se øjets nethinde og synsnerve. 
 I Die Lehre von den Tonempfindungen … forklarer han 
hvordan vores musikoplevelse er bundet til det indre øres mange 
såkaldte resonanser. Han viser at når vi oplever en tone som ren 
eller uren og en samklang som harmonisk eller disharmonisk, er 
det givet af den måde som det indre øre er opbygget på. Det har 
ikke noget med opdragelse, smag eller kultur at gøre. Men den 
grad af urenhed i tonen som vi vil finde os i, og den grad af 
disharmonisk samklang som vi kan holde ud – det er i høj givet 
af opdragelse, baggrund, kultur og personlig smag. 
 Høreorganet er konstrueret til at forstå tale og til at opleve 
musik. Oplevelsen af musik og rytme prøver at forplante sig til 
hele kroppen. Hver gang musik får os til at vippe med tæerne, 
demonstrerer det forbindelsen mellem fodens muskler og det 
indre øre. 
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5. Menneske og kat 
 
Huskattens kropsbalance er ærefrygtindgydende. En kat vil så at 
sige altid lande på benene. To katte der bokser med hinanden, 
kan være betydeligt mere underholdende at se på, end når det er 
mennesker, der gør det.  
 En kat kan slappe helt af og ligge i skødet på et menneske 
og spinde. Men selv når den synes at være i ro, er dens ydre ører 
altid i opmærksom bevægelse. De indfanger lyde som en 
menneskehørelse ikke altid kan opfatte. 
 Som hos mennesket er det indre øre et knudepunkt både 
for kattens hørelse og for dens automatiske kropsmotorik. Som 
hos mennesket står dens indre øre i direkte kontakt med hver 
eneste muskel og hver eneste knogle i dens krop. Hos katten er 
det indre øre hovedsæde for sanseopfattelse på samme måde 
som hos mennesket.  
 Som det er hos mennesket, er det også de motoriske centre 
i hjernen der styrer kattens tunge, mund og stemme. Andre 
hjernecentre bearbejder sanseimpulser fra hørelsen og synet, fra 
dens krops alarmsystemer som melder sig med følelser af sult, 
tørst; fyldt endetarm, fyldt blære, fyldte sædblærer, løbetid; 
varme, kulde, væde, smerte. Det er alt sammen efterretninger 
som for størstedelen kommer til hjernen efter først at have 
passeret det indre øre. Som hos mennesket er kattens storhjerne i 
hænderne på kvaliteten af de informationer som sanseorganerne 
uophørligt leverer til det indre øre, og som den modtager i den 
kvalitet som det indre øre er i stand til at give dem. 
 Det indre øre hviler aldrig. Synet er den eneste af sanserne 
som for alvor trækker stikket, når katten sover. Som det også er 
hos mennesket. 
 Når det gælder sansning, sanseoplevelse og kropsbalance, 
har vi så at sige alt til fælles med vores huskat. 
 Men katten går på fire poter og har dertil en stabiliserende 
hale. Sådan er det ikke med os, der er mennesker. Slet ikke. 
 
Samme størrelse indre øre 
En dag vælger Naturen at stille et pattedyr på højkant og 
videreudvikle det til et tobenet menneske. Noget som først og 
fremmest kræver at der udformes en specialiseret og temmelig 
kompliceret bækkenskål, som bliver gjort til center for kroppens 
konstruktion. Af en eller anden grund udformer Naturen 
bækkenskålen, så den – ene af alle pattedyrs bækkenskåle – ikke 
alene gør oprejst gang både mulig og naturlig, men så kroppen 
tillige kan ride. Den egenskab er noget enestående i dyreriget. 
 Så langt, så godt. Nu skal kropsbalancen styres. 
 Naturen vælger nu nøjagtigt den samme størrelse indre øre 
til det oprejste pattedyr, som den har givet huskatten. At give et 
menneske høresans og at styre dets kropsbalance kræver ikke 
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flere sanseceller i det indre øre, end katten råder over. Problemet 
ligger i at der ikke er plads i menneskefosterets kranie til et 
indre øre der er større end den tiendedel kubikcentimeter i ydre 
omfang, som kattens indre øre har. Hvis menneskets indre øre 
bliver gjort større end huskattens, bliver fosterkraniet for stort til 
at det kan passere fødselsvejen. Det indre øre sidder indlejret i 
tindingebenet og har fra begyndelsen den størrelse, som det 
bevarer livet igennem. Både hos menneske og hos kat. Bliver 
det større, kan mennesket ikke formere sig. 
 Naturen går på kompromis. Kompromis er selve Naturens 
natur. Naturen prøver om det tobenede menneske kan klare sig 
med nøjagtigt den samme størrelse indre øre, som katten har. 
 Det viser sig, at det kan det ikke helt. 
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6. Energi og skelet 
 
Det indre øres opgave er at samle hørte sansesignaler som bliver 
omkodet til elektriske impulser og videresendt til centre i 
storhjernen. Signalerne fra kroppens følesanser derimod ender 
antagelig i lillehjernen. Antagelig. For vi ved meget lidt om 
lillehjernen. Fordi det er ansvarligt for opretholdelse af 
kropsbalancen, sender det indre øre også uophørligt signaler til 
muskler om at ændre forspænding og til knogler og led om at 
foretage bevægelser der stabiliserer kroppen. 
 At videresende sansesignaler kræver at sansesignalerne 
bliver forstærket. Forstærkning kræver energi. Jeg har tidligere 
skrevet at høreorganet i det indre øre er opbygget som en 
elektronisk forstærker med én transistor. 
 En elektrisk forstærker drives af elektricitet. Forstærkeren 
i det indre øre er ingen undtagelse. Når jeg endnu en gang 
skriver at energien leveres af legemsvæskerne som på sin side 
har den fra nyrerne, så er der ikke tale om alternative teorier, 
men om helt almindelige fysiologiske begreber. Det er 
fysiologer, der kalder energiforrådet for Legemsvæskernes 
elektrolytter. I dagligsprog kalder vi det Saltbalancen.  
 Elektrolytter kan oplagre og afgive elektrokemisk energi. 
Den akkumulator der sidder i en motor, er en meget stor 
elektrolyt. Det genopladelige batteri i elbilen, i vores bærbare og 
i mobiltelefonen ligeledes. Legemsvæsker er elektrolytter.  
 Tre fjerdedele af et spædbarn består af elektrolytiske 
legemsvæsker. Efterhånden som vi bliver ældre, tørrer vi ud. 
Det ender med at være halvdelen eller lidt mindre end halvdelen 
af os, der er væske. Det medvirker til at vi mister kræfter, 
efterhånden som vi bliver ældre. 
 Nu og her gælder det transistorforstærkeren i det indre øre. 
For Naturen har det ikke været noget stort problem at 
energiforsyne den, så længe den sidder i kraniet på en kat med 
fire ben og stabiliserende hale. Et opretgående menneske er 
derimod en ustabil konstruktion som stiller anderledes store krav 
om elektrokemisk energi til driften af forstærkeren og til 
opretholdelse af både kropsbalance og hørelse. 
 I det indre øre er det den største af lymferne der fungerer 
som elektronisk forrådskammer for forstærkerdriften. Men stor 
og stor. Der er – som jeg før har skrevet – tale om noget over 20 
mikroliter væske. 20 milliontedele liter. Til huskattens brug kan 
de 20 milliontedele indeholde tilstrækkelig energi. Måske er det 
endda rigeligt. For mennesket er det ikke. At give en 
menneskekrop balance, motorik og hørelse på basis af en lidt 
over 20 mikroliter stor elektrolyt er som at skulle vandforsyne 
en mellemstor by fra et badekar og ikke fra et vandtårn. 
 Her går Naturen endnu en gang på kompromis: 
Selvfølgelig kan mennesket ikke få en kropsbalance, der kan 
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måle sig med kattens. Det kan heller ikke få en hørelse på 
samme niveau. Langt fra, faktisk. Begge dele bliver barberet 
langt ned. Det sparer på det indre øres energibeholdninger. Men 
det sparer ikke nok. 
 
Forstanden råder 
Naturen vælger da at give mennesket særligt stor intelligens. De 
opgaver som det indre øre ikke har energi til at overkomme, og 
den automatiske motorik som det indre øre ikke har energi til at 
udvikle, kan kompenseres med evnen til at mobilisere 
tilstrækkelige forråd af vilje, tanke og eftertanke. Naturen 
udvider menneskets intelligens ved at udvikle den på basis af 
menneskehånden.  
 Menneskehånden er en struktur der som ingen anden i hele 
zoologien kan udføre komplicerede handlinger. Alt hvad vi 
omgiver os med, er skabt af hænder. Det er samspillet mellem 
hånden og de styrende motoriske centre i storhjernen som 
danner grundlag for udviklingen af det naturgivne intellekt. 
Intellektet kompenserer for det indre øres naturgivne 
utilstrækkeligheder. Ved at give mennesket den højt 
specialiserede hånd og lade den styre af hjernecentre har 
Naturen gjort det muligt for mennesket at udvikle så stor 
forstand, at den mere eller mindre kan kompensere for det indre 
øres begrænsninger. 
 
Skelettet 
Selv om Naturen på den måde aflaster det indre øre, er det stadig 
nødvendigt at skelettet er så stabilt, at det meste af energierne i 
det indre øres lymfer ikke går til at opretholde kropsbalancen. 
Der skal være tilstrækkelig elektrokemisk energi til også at give 
høreorganet kræfter til at høreopfatte normalt.  
 Desværre er menneskets opretstående skelet en hasarderet 
konstruktion. Derfor kan det gå mere eller mindre galt. Er 
skelettet ustabilt med led, der har mere eller mindre 
bevægelighed end det er meningen, at de skal have, må 
ligevægtsorganet balancere et skelet som det er problematisk at 
holde i balance. Det belaster det indre øres energiforråd så 
meget, at hele organet mister kræfter.  
 At det indre øre mister kræfter gør ikke forstanden mindre. 
Tværtimod. Men det formindsker tit evnen til at anvende den. 
 Vi kender symptomerne: Børn der er fortumlede, urolige 
og adspredte. Hørelser der er lydplagede og 
smerteoverfølsomme, hørelser som ikke kan skelne detaljer i 
sproglyd og derfor heller ikke kan opfatte fx endelser, 
høreopfattelser der ikke magter at modtage en kollektiv besked; 
børn som ikke har så meget styr på øjnenes motorik at de kan 
udvikle læsefærdighed. Børn i tilstande som vi fx betegner som 
ordblindhed, ADHD eller andre såkaldt Særlige Behov.  
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 Vi gør os sjældent klart at det er virkningerne af et ustabilt 
skelet og et overbelastet indre øre, der fremkalder de tilstande. 
 I den situation hvor det indre øre kommer ud på grænsen 
af energikollaps, eller hvor det kollapser – det sker – har 
Naturen ikke anden udvej end at skrue endnu mere op for 
intelligensen. Menneskehedens ypperligste begavelser inden for 
så at sige alle felter – både håndværkere, kunstnere og 
videnskabsmænd – beklager sig ofte over, at de fra barnsben har 
haft de skrækkeligste problemer med at udvikle læse- og 
skrivefærdigheder. De har været ordblinde. Nogle af dem mener 
at ordblindheden har sammenhæng med deres særlig højt 
udviklede evner og begavelse. 
 Det har de ret i.  
 Menneskets kultur er udviklet på basis af en veludviklet 
hånd, en højt specialiseret bækkenskål, et indre øre som jeg vil 
anslå er mellem 100 og 400 gange mindre end det burde have 
været og et af den grund ovenud veludviklet intellekt. 
 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 balance:  
 

 
 
 
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:  
 

 
 

Nu binder vi knuden: 
Hvad det indre øre foretager sig med legemet for at opretholde 
kropsbalancen afhænger af den opfattelse af omverdenen, som 
synet, høresansen, kroppens indre følesanseceller og hudens 
mange føle- og smertesanser leverer, samt hvilke funktioner dets 
tre lymfer har elektrokemisk energi til at udføre. 
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7. Hvis det indre øre ikke fandtes 
 
Mennesker som ved obduktion efter deres død viser sig ikke at 
have haft noget indre øre, har ikke vist vanskeligheder med at 
udvikle kropsbalance eller med at udvikle fx læsefærdighed. 
Den slags problemer er det mennesker der har et indre øre, der 
kan støde ind i. Det vil sige at det indre øre ser ud til snarere at 
skabe problemer for legemet og for sanseopfattelsen end at løse 
dem. Men, men, men – uden indre øre er der ingen hørelse. 
 ”Ligevægten er en egenskab ved hørelsen”, sagde den 
dansk/amerikanske kliniske forsker Christian A. Volf, som jeg 
er direkte elev af. Han levede fra 1894 til 1967. Han er 
beskrevet i bogen Volf og hans verden som blev udgivet af 
Chr. Erichsens Forlag i København i 1975. ”Vi har vores 
kropsbalance på trods af buegangene i det indre øre og ikke på 
grund af dem”, fortsatte han.  
 Jeg kalder udsagnet for Volfs Paradoks. 
 Jeg må ende denne meget korte bog med at give ham ret. 
Jeg begyndte med at sige at det indre øre er et ligevægtsorgan 
der har udviklet et høreorgan for bedre at kunne opretholde 
kropsbalancen. Og det er ikke forkert. Men nu siger jeg at det 
indre øre er et høreorgan der skader kropsbalancen mere, end det 
gavner den. 
 Uden det indre øre havde vi fungeret meget bedre som 
organismer. Men vores kultur var blevet en kultur uden 
høresans. 
 
Uvidenheden 
Som jeg har skrevet før, er det indre øre en ganske lille enhed 
Denne lille enhed, som er sansesignalernes hovedport til deres 
bestemmelsessteder i storhjernen, nægter at lade sig udforske. 
Den er næsten umulig at få til at give oplysninger om sig selv. 
Den efterlader os i tyk uvidenhed. Ikke alene i uvidenhed om det 
indre øre, men i uvidenhed om sansning og om 
sanseopfattelsens natur i det hele taget. 
 Det synes jeg er spændende. Og jeg håber at læseren vil 
finde det lige så spændende. Her er 25 milliontedele liter væske 
og to kanaler der nærmest er på tykkelse med hårstrå, som er 
afgørende for hvordan vi sanseopfatter verden uden for os selv. 
Her er selve den central, der bestemmer vores livsoplevelse. 
 Tænk at så lille og så skjult et organ som det indre øre er, 
kan have så stor og afgørende en betydning. 


