
15. Tror du du kan høre elektrisitet?

I 1962 TOK EN KVINNE i Santa Barbara kontakt med California-
universitetets  avdeling  der  for  å  få  hjelp  til  å  spore  opp en
mystisk lyd. Hun hadde flyttet inn i et nybygd hus i et stille
nabolag, og denne støyen, som hun ikke kunne finne hvor kom
fra, fulgte henne hvor hun sto og gikk som en uønsket skygge.
Det gikk ut over helsen hennes, holdt henne våken om natta,
og tvang henne i desperasjon til å forlate hus og hjem i lengre
perioder bare for å få hvilt seg ut. Som svar på hennes bønn
om hjelp, dukket det opp en ingeniør med en masse elektronisk
utstyr.

Clarence  Wieske  deltok  tilfeldigvis  i  et  prosjekt  ved
universitetet  i  Santa  Barbara  da  telefonoppringingen  kom.
Ellers jobbet han med følersystemer ved et laboratorium for
studier av sensorsystemer i Tucson. Der drev han med grense-
flaten  mellom  mann  og  maskin  med  tanke  på  militære
anvendelsesområder. Hans opprinnelige tanke var å sjekke om
det fantes elektriske felt på hennes eiendom som kunne sette en
eller annen metallgjenstand i vibrasjon, og dermed skape den
støyen som plaget  henne.  Han ble forskrekket  over  det  han
fant.
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Han brukte et magnetometer som metalldetektor. Som han
forventet, plukket det opp uvanlig sterke harmoniske frekven-
ser  –  altså  frekvenser  som  er  til  hverandre  som  toner  og
overtoner  i  musikken.  De  stammet  ikke  bare  fra  elektriske
ledninger, men også fra telefonledninger, gassrør, vannrør og
til  og  med  metallet  i  husets  varmesystem.  Men  selv  med
stetoskop kunne han ikke finne noen hørbar støy som ble sendt
ut av noen av disse kildene. Han prøvde derfor noe som han
egentlig  tenkte  var  et  tullete  eksperiment:  han  koplet  en
båndopptaker til magnetometeret, og fikk dermed registrert de
elektriske frekvensmønstrene og oversatt dem til  lyder ved å
spille dem av. Deretter spilte han av opptaket for kvinnen. Da
hun satte på seg hodetelefonene og lyttet til båndet, kjente hun
igjen lydene: Det var nettopp denne støyen som plaget henne.
Wieske tok deretter forsøket et skritt videre: Han koblet fra
hodetelefonene  og  spilte  av  båndet  slik  at  prosessen  gikk
motsatt  vei  og  lyden  nå  gikk  som  elektromagnetiske
svingninger tilbake til magnetometeret og den søkespolen som
magnetometeret i hovedsak består av. Kvinnen sa straks: "Kan
du ikke høre det? Mener du virkelig det?" Hun hørte samme
støyen på ny, men nå rett fra søkespolen, selv om den bare
sendte  ut  et  elektromagnetisk  felt,  og  altså  ingen  lydbølger
overhodet.

Som et neste forsøk koblet Wieske en lavfrekvensgenerator
til vannrøret omtrent ett hundre meter fra kvinnens hus, uten å
fortelle henne om det. Hun kom da med en bemerkning om at
det nå var kommet en ny og spesiell støy – "som en bjeffende
hund". Da Wieske slo på magnetometeret og lydbåndopptak-
eren inne i huset hennes og satte på seg hodetelefonene, hørte
han  at  hun  hadde  rett.  Nå  hørte  han  en  lyd  som  fra  en
bjeffende hund!

Disse og andre forsøk som ble gjort hjemme hos kvinnen
og ved  universitetet,  etterlot  ingen tvil  om at  kvinnen hørte
elektrisitet – og at støyen ikke kom fra hennes tannfyllinger,
for å nevne en forklaring brukt om slikt. Wieske satte seg så
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fore  å  forsøke  å  fjerne  problemet  hennes.  Jording  av  kjøle-
skapet, fryseskapet, dørklokkene og andre apparater reduserte
støynivået litt,  men fikk ikke støyen helt  vekk.  Men en dag
ringte hun Wieske under et strømbrudd og var helt i ekstase.
Støyen hadde stoppet! Men så kom den tilbake så snart strøm-
men  kom  tilbake  igjen.  Derfor  kontaktet  Wieske  alle  sel-
skapene som leverte grunnleggende tjenester. I samarbeid med
dem satte han filtre på telefonlinja, en skilletransformator på
strømforsyningen til huset, og det ble skjøtt inn deler av ikke-
strømførende  rør  på  vannforsyningen  og  på  gassledningen.
Disse  tidkrevende,  dyre  tiltakene  hindret  at  uønskede  elek-
triske  frekvenser  som  hadde  sin  opprinnelse  andre  steder  i
nabolaget, skulle ledes fram til huset langs disse forbindelsene.
Endelig  ble  støyen  redusert  til  et  holdbart  nivå,  og kvinnen
kunne slå seg til ro i sitt eget hus.

Etter  at  han hadde undersøkt en rekke lignende tilfeller,
kom Wieske med den spådom at ved fortsatt elektrifisering av
samfunnet  ville  klager  som  denne  kvinnens  etter  hvert  bli
vanlige.  Hans  artikkel  om  sine  erfaringer  ble  publisert  i  et
fagtidsskrift  for  måleteknologi,  Biomedical  Sciences  Instru-
mentation, i 1963 og avsluttet med en teknisk beskrivelse av
menneskelig  hørsel  og  av  alle  steder  i  øret  der  elektromag-
netiske  felt  kunne tenkes å sette i  gang elektriske strømmer.
Wieske spekulerte på årsakene til at noen mennesker kan høre
dem, mens andre ikke kan: "Hvis nerven hos enkelte individer
av en eller annen grunn ikke er så godt isolert fra disse strøm-
mene  som  de  er  hos  individer  flest,  eller  hvis  sneglehuset
(cochlea) hos enkelte individer ikke er så godt isolert fra disse
strømmene, så kanskje dette kan gjøre dem følsomme for disse
elektriske feltene."

Wieskes spådom slo til. I dag er småfirma som hjelper folk
som kan føle og høre elektromagnetiske felt, blitt en betydelig
næring  rundt  omkring  i  alle  deler  av  USA.  Et  slikt  firma,
International Institute for Building Biology & Ecology, har en
liste på seksti konsulenter spredt over hele USA og Canada. De
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er opplært i bygningsbiologi – metoder for å oppdage og redu-
sere elektromagnetisk og annen forurensning i bygg.

I dag har omlag åtte millioner amerikanere en større eller
mindre grad av "øresus". Noen hører lydene bare sporadisk.
Noen hører dem bare når alt annet er stille. Men for stadig
flere  er  lydene  så  høye  hele  tida  at  de  ikke  kan  sove  eller
fungere  normalt.  De  fleste  av  disse  menneskene  har  ikke
tinnitus,  som er  en  internt  skapt  lyd,  ofte  bare  i  ett  øre  og
vanligvis i følge med et visst hørselstap. De fleste i dag som har
øresus,  hører  det  like  sterkt  i  begge  ører,  de  har  utmerket
hørsel,  men  hører  en  lys  tone  øverst  i  hørselsregisteret.  De
hører  strømmen  rundt  seg,  og  den  blir  stadig  litt  høyere.
Nøklene  til  hva  det  er  som  skjer,  ble  funnet  for  over  to
århundre siden:

Den franske elektroterapeuten Jean Baptiste Le Roy ser ut
til å ha vært den første som fikk fram en hørselsvirkning av
statisk elektrisitet. Det skjedde i 1755. Han behandlet en mann
som var blitt  blind av grå stær, ved å vikle ledningen rundt
mannens  hode  og  gi  ham  tolv  sjokk  fra  en  leidenflaske.
Mannen  fortalte  at  han  hørte  eksplosjoner  som  fra  "tolv
kanoner etter hverandre".

Eksperimenteringen begynte for alvor da Alessandro Volta
oppfant  det  elektriske  batteriet  i  1800.  Metallene  han  først
brukte,  sølv  og  sink,  med  saltvann  som  elektrolytt,  skapte
omtrent én volt per par metallplater – og mindre da han stablet
dem  opp  i  en  stabel  for  første  gang  –  og  dermed  oppfant
batteriet. Når han så berørte sin egen tunge med et metallpar,
ga  det  enten  en  sur  eller  en  skarp  smak,  avhengig  av
strømretningen. Hvis han la et sølvstykke på øyet og berørte
det med et zinkstykke han holdt med fuktet hånd, framkalte
han et lysblink – et glimt som ble "mye vakrere", skrev han,
hvis han plasserte det andre metallstykket, eller begge to, inne i
munnen.

Å  stimulere  hørselssansen  viste  seg  derimot  å  være
vanskeligere.  Volta  forsøkte  forgjeves  å  framkalle  støy  med
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bare et enkelt par metallplater. Men med tretti par, som grovt
regnet  tilsvarte  et  20  volts  batteri,  lyktes  han.  "Jeg  førte  to
sonder,  i  form  av  metallstenger  med  avrundede  ender,  et
betydelig stykke innover i hvert sitt  øre," skrev han, "og jeg
satte  dem  umiddelbart  i  forbindelse  med  hver  sin  side  av
apparatet. I det øyeblikket kretsen ble sluttet, fikk jeg et sjokk i
hodet,  og  noen  øyeblikk  etter  (mens  kontakten  ble
opprettholdt uten avbrudd) begynte jeg å høre en lyd i øret,
eller snarere en støy, som jeg ikke klarer å beskrive godt: Det
var  en  slags  knitring  med  små  smell  nærmest  som putring
innimellom,  som om en slags  deig  eller  et  fast  stoff  kokte."
Ettersom han var redd for å få varig hjerneskade, gjentok ikke
Volta dette forsøket.

Men det gjorde hundrevis av andre. Da denne rapporten
kom – fra et av de mest berømte menneskene i verden – ønsket
alle å se om de kunne høre strøm. Legen Carl Johann Grapen-
giesser passet på å bruke ganske små strømstyrker på sine pasi-
enter og han var en mye mer omhyggelig observatør enn Volta.
Hans forsøkspersoner varierte sterkt hva gjaldt så vel følsom-
het  som lydene de hørte.  "Lydene varierer  svært meget med
hensyn til deres kvalitet og styrke," skrev han. "Oftest virker
det for pasienten som om han hører susingen fra en kokende
tekjele.  En  annen  hører  ringing  og  klokkeklang,  en  tredje
person tror at det blåser storm ute, og for en fjerde virker det
som om det synger en lystig nattergal i hvert øre."1 Noen få av
pasientene hans hørte elektrisiteten selv når den ble skapt bare
av et par metallbiter som ble festet under ørene med sårplaster.

Fysikeren Johann Ritter var ikke redd for strøm – selv når
den var mye sterkere enn de  styrkene som Volta  hadde tatt
sjansen på. Ved å bruke batterier som inneholdt 100, 200 og
enda  flere  par  metallplater,  kunne  han  høre  en  ren  og
klokkeklar  tone  som  i  tonehøyde  lå  omtrent  likt  med  den
enstrøkne  G.  Tonen  varte  så  lenge  strømmen  fløt  gjennom
ørene hans.
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Voltas  gave  til  verden  –  den  første  pålitelige  og  stabile
strømkilden – førte til et vell av oppfinnsomme eksperimenter i
årene  som fulgte.  Og  mange  var  de  leger  og  forskere  som
stimulerte  hørselsnerven  med  større  eller  mindre  mengder
strøm.  Følgende  publikasjonsliste,  som  bare  omfatter  tyske
forskere, ble utarbeidet av Rudolf Brenner i 1868:

Carl Johann Christian Grapengiesser: Versuche den Gal-

vanismus  zur  Heilung  Einiger  Krankheiten  anzu-

wenden [Forsøk på å bruke galvanisme til heling av
visse sykdommer], 1801 

Johann Wilhelm Ritter: Beyträge  zur  nähern  Kenntniß

des  Galvanismus  und  der  Resultate  seiner

Untersuchung [Bidrag  til  nærmere  kunnskap  om
galvanismen og forskningsresultater om den], 1800

Friedrich Ludwig Augustin:  Versuch einer vollständigen

systematischen  Geschichte  der  galvanischen

Electricität  und  ihrer  medicinischen  Anwendung

[Forsøk på en fullstendig, systematisk  historie om
den  galvaniske  elektrisitet  og  dens  medisinske
anvendelse], 1801; Vom Galvanismus und dessen

medicinischer  Anwendung [Om  galvanismen  og
dens medisinske anvendelse], 1801

Johann Friedrich Alexander Merzdorff: Versuche  den

Galvanismus  zur  Heilung  Einiger  Krankheiten

anzuwenden [Forsøk  på  å  bruke  galvanisme  til
helbredelse av enkelte sykdommer], 1801

Carl  Eduard Flies: Versuche des Herrn Dr. Flies [Herr
doktor Flies sine forsøk], 1801

Christoph  Friedrich  Hellwag:  Erfahrungen  über  die

Heilkräfte  des  Galvanismus,  und  Betrachtungen

über  desselben  chemische  und  physiologische

Wirkungen [Erfaringer  om  galvanismens
helbredende  krefter,  og  betrakninger  om  den
sammes kjemiske og fysiologiske virkninger], 1802)
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Christian  August  Struve:  System  der  medicinischen

Elektrizitäts-Lehre  mit  Rücksicht  auf  den

Galvanismus [Den  medisinske  elektrisitetslæres
systematikk med henblikk på galvanismen], 1802

Christian Heinrich Wolke:  Nachricht von den zu Jever

durch  die  Galvani-Voltaische  Gehör-Gebe-Kunst

beglükten  Taubstummen  und  von  Sprengers

Methode  sie  durch  die  Voltaische  Elekricität

auszuüben [Rapport om de døvstumme i Jever som
gjennom  den  galvani-voltaiske  hørselsgivende
kunst ble vellykkede og om å utøve denne ferdig-
heten etter Sprengers metode ved bruk av Voltaisk
elektrisitet], 1802)

Johann  Justus  Anton  Sprenger:  Anwendungsart  der

Galvani-Voltaischen Metall-Electricität zur Abhel-

fung der Taubheit und Harthörigkeit [Anvendelses-
metode for å avhjelpe døvhet og tunghørthet med
galvani-voltaiske-metall-elektrisitet], 1802)

Franz  Heinrich  Martens:  Vollständige  Anweisung  zur

therapeutischen  Anwendung  des  Galvanismus;

nebst einer Geschichte dieses Heilmittels [Fullsten-
dig  veiledning  i  den  terapeutiske  bruk  av  galva-
nisme,  sammen med en  historie  om dette  helbre-
delsesmiddelet], 1803)

Ironisk nok var mannen som la grunnlaget for denne forsk-
ningen  –  Alessandro  Volta  –  også  mannen  som  med  sitt
mekanistiske  verdenssyn  kom  til  å  dominere  vitenskapelig
tenkning i  så  høy grad de påfølgende to århundrene,  at det
ikke har vært mulig å forstå resultatene av disse forsøkene. I
den grad de overhodet har blitt husket, har de blitt sett på som
rene varietétriks. For Volta var, som vi husker, mannen som
erklærte at elektrisiteten og livet er tydelig atskilte saker, og at
det ikke flyter noen elektriske strømmer gjennom i kroppen.
Som følge av dette er det til dags dato kjemifaget som er konge
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i biologiundervisningen, mens elektrisitetens rolle overses. Det
gjelder også for ørets biologi.

På  Brenners  tid  var  alle  disse  tidlige  forskernes  arbeider
allerede gått i glemmeboka. Som lege spesialiserte han seg på
sykdommer i øret,  og beskrev situasjonen på et vis som like
gjerne  kunne  gjelde  i  dag:  "Intet  kan  fortelle  en  mer  om
hvordan vitenskapen utvikler seg opp gjennom historien, enn
den skjebnen de fikk, de gamle eksperimentene med galvanisk
stimulering av hørselsnerven. Blant de av vår samtids forskere
som benekter at slik stimulering er mulig, er navn av aller beste
rykte. Man må derfor spørre: Tror disse mennene virkelig at
Volta, Ritter og de andre gamle galvanister bare innbilte seg de
toner og lyder de hørte?" Brenners mål var å slå fast en gang
for  alle  ikke  bare  at  elektrisitet  kunne  høres,  men nøyaktig
hvordan, hvorfor og i hvilken grad dette forekommer. "Det er
ikke  fastslått  at,  og  det  er  ukjent  hvordan hørselsnerven
reagerer  på  påvirkning  fra  elektrisk  strøm,"  skrev  han.2

Resultatene av hans egne eksperimenter fylte en 264 siders bok.
Utstyret  han  brukte,  omfattet  20  zink-kobber-Daniell-celler,
som hver produserte maksimalt ca. 1 volt. Disse var koblet til
et potensiometer som kunne justeres til en hvilken som helst av
120  stillinger,  og  dermed  kunne  man  justere  strømstyrken.
Ønsket  antall  battericeller  kunne  koples  inn  i  kretsen  ved å
dreie på et hjul. Brenner utførte 47 ulike slags eksperimenter på
et stort antall enkeltpersoner.

De fleste forsøkspersonene hørte en klar, metallisk lyd som
lignet en liten middagsbjelle når de fikk 7 volt likestrøm inn i
øregangen.  Men  de  samme  personene  framviste  en  enorm
variasjon hva følsomhet gjaldt. Noen hørte ingenting i det hele
tatt selv når alle de tjue Daniell-cellene var koplet til. For andre
var lyden intens selv når bare én celle var tilkoplet. Disse ble
ansett for å ha "akustisk nervehyperestesi", altså "overfølsom-
het  i  hørselsnerven". Noen hørte ingenting med mindre øre-
kanalen deres ble fylt med saltvann, noe som bidro til å lede
strømmen.  Andre  kunne  selv  med  tørre  ørekanaler  høre
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klokka kime bare den knottformede elektroden ble holdt inn
mot kinnet foran øret, eller mot det beinete framspringet som
danner nederste del av tinningbeinet bak øret (Pars mastoidea).

Strømretningen  var  avgjørende.  Med  mindre  forsøks-
personen  hadde  "hyperestesi",  ble  lyden  bare  hørt  når  den
negative elektroden var i øret, og ikke den positive. Med svært
svak  strøm lignet  lyden  vanligvis  "summingen  fra  en  flue."
Lyden  økte  til  "fjern  støy  fra  vognhjul",  så  til  "kanonhjul",
"slag  på  en  metallplate"  og  til  slutt  "ringing  fra  en
middagsklokke av sølv" i takt med at strømstyrken gradvis ble
økt.  Jo sterkere strøm, jo reinere ble tonen, og jo større ble
likheten  til  en  liten  sølvbjelle.  Da  Brenner  spurte  sine
forsøkspersoner om å synge tonen de hørte, hørte noen, helt i
samsvar med Ritters rapport fra 1802, en G over enstrøken C.
Andre hørte andre toner. Men selv om terskelen for å oppfatte
noe varierte enormt, og selv om lydens egenskaper og eksakt
tonehøyde  var  forskjellig  for  alle,  hørte  hver  enkelt  person
alltid  det  samme.  De  hørte  alltid  den  samme  lyden  og  den
samme tonehøyden og hadde samme terskel når de ble testet,
selv når det skjedde med flere års mellomrom.

Den andre elektroden ble plassert utenfor øret. Gjennom å
eksperimentere  med  forskjellige  plasseringer  –  på  skallen,
nakken, kroppen, på armer og bein – ble Brenner overbevist
om at strømmen måtte gå gjennom det indre øret for at noen
lyd skulle kunne høres,  og at direkte stimulering av hørsels-
nerven var årsaken til at man kunne høre lyden.

Den  amerikanske  legen  Sinclair  Tousey,  en  av  de  siste
elektroterapeutene av den gamle skolen, skrev om elektrisitet
og øret i tredje utgave av sin lærebok om medisinsk elektrisitet,
Medical Electricity,  som utkom i 1921. Den gang underviste
man fortsatt om Brenners resultater med likestrøm, mens de i
dag er fullstendig glemt, og kunnskapen var allment akseptert
og  verifisert  av  enhver  praktiserende  elektriker:  Lyder  ble
normalt forårsaket av katodisk stimulering av hørselsnerven,
altså  fra  negativ  batteripol.  Variasjonen  av  følsomhet  var
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særdeles stor. "Mange individer" skrev Tousey, som et ekko av
Brenners  formuleringer,  "får  ingen  reaksjoner  uansett."  For
andre var lyden så høy at personen ble ansett for å ha "en klart
overømfintlig hørselsnerve".3

Ettersom elektroterapeutene og deres ferdigheter ble borte,
og  de  muligheter  leger  hadde  for  å  bli  kjent  med  hørsels-
responsen på elektrisitet svant hen med dem, gikk den gamle
kunnskapen nesten i glemmeboka nok en gang.

 Men så,  rundt 1925, trodde radioamatører at de hadde
funnet en måte å lytte på radio uten å bruke høyttaler, nemlig
ved å stimulere hørselsnerven direkte. "Selv døve personer med
trommehinner  som ikke lenger  fungerer  ordentlig,  kan  høre
radio  dersom  deres  nervesentre  er  uskadd,"  skrev  Gustav
Eichhorn. Apparatet han patenterte – en slags flat elektrode til
å holde mot øret – ble imidlertid raskt avvist som ingenting
annet enn en "kondensatorbasert signalmottaker", som lot til å
bruke den vibrerende elektroden og hudens overflate i rollen
som  høyttaler.  Dermed  omskapte  den,  tenkte  kritikerne,
strømmen til vanlig lyd, som så nådde fram til det indre øret
ved beinledning.4

Radioingeniørenes  mange  eksperimenter  ansporet  likevel
biologene  til  å  sette  i  gang  et  vell  av  iherdige  forsøk  med
stimulering  av  det  indre  øret  med  vekselstrøm.  Dette  ble
vanligvis gjort på Brenner-måten ved å sette inn en elektrode i
ørekanalen, etter at denne først ble fylt med saltvann. Så sluttet
man kretsen med en andre elektrode på undersiden av under-
armen eller på hånden. Forsøkspersonene hørte oftest en tone
som samsvarte  i  tonehøyde  med  frekvensen  på  den  tilførte
strømmen.  Deres  følsomhet  varierte  enormt,  akkurat  som
påvist i tidligere eksperimenter. I eksperimenter som ble utført
i Leningrad, hørte den mest sensitive forsøkspersonen en lyd så
snart  spenningen oversteg  en  femdels  volt  når  det  ble  testet
med en strøm på 1 000 Hertz,  altså svingninger per sekund.
Den  minst  følsomme  trengte  seks  volt  –  en  tretti  gangers
forskjell i  følsomhet.  Det var ingenting galt med hørselen til
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noen  av  disse  menneskene.  Variasjonen  i  forsøkspersonenes
evne  til  å  høre  strøm,  hadde  ingen  sammenheng  med deres
evne til å høre vanlig lyd.5

I 1936 ga Stanley Smith Stevens, en eksperimentalpsykolog
ved  Harvard-universitetet,  dette  hørselsfenomenet  et  nytt
navn:  "electrofonisk  hørsel".  Fire  år  seinere  hadde  han  fått
opprettet et eget Laboratorium for psyko-akustikk og lanserte
tre  forskjellige  mulige  mekanismer  for  hvordan  man  skulle
kunne få  hørselsopplevelser  av elektrisk stimulering.  Når de
ble stimulert av en elektrode i øret, hørte de fleste med normal
hørsel  en  tone  som var  nøyaktig  én  oktav  høyere  enn  den
tilførte  strømfrekvensen,  som  dermed  ble  å  regne  som  en
grunnfrekvens.  Men  hvis  en  negativ  likespenning  ble  tilført
samtidig, hørte forsøkspersonen også grunnfrekvensen. Ut fra
sine  fysikkunnskaper  trakk  Stevens  den  slutning  at  øret
reagerte  på samme måte  som en kondensatormottaker,  med
ørets  trommehinne  og  den  motstående  veggen i  mellomøret
som de vibrerende "platene" i denne biologiske versjonen av en
kondensator.

Men  folk  uten  trommehinner  hørte  også  noe  –  enten
grunnfrekvensen eller en "summende" støy, eller begge deler.
Ingen av dem hørte oktaven over. Og som Brenner også hadde
rapportert,  var  ører  som  manglet  trommehinne,  langt  mer
følsomme for elektrisitet enn normale ører. En av Stevens sine
forsøkspersoner hørte en ren tone når han ble stimulert med
bare én tjuedels volt. Stevens foreslo derfor at når man hørte
grunnfrekvensen, skyldtes det direkte stimulering av hårcellene
i det indre øret. Og han framsatte den antakelse at hos dem
som  hørte  en  summende  lyd,  ble  hørselsnerven  stimulert
direkte.

I 1940 var det dermed lansert tre forskjellige deler av øret
som skulle  kunne  forvandle  elektrisitet  til  lyd:  mellomøret,
hårcellene  i  det  indre  øre  og  hørselsnerven.  Alle  tre  meka-
nismene  syntes  å  operere  over  hele  det  normale  frekvens-
området for menneskers hørsel.
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Stevens prøvde seg på ytterligere ett eksperiment, men han
innså ikke betydningen av funnet han gjorde, og det ble ikke
gjentatt av noen på tjue år: Han eksponerte forsøkspersonene
for en lavfrekvent 100 kHz radiobølge som var modulert slik at
den samtidig bar en frekvens på 400 Hz. På en eller annen måte
demodulerte  –  altså  avkodet  –  øret  dette  signalet,  og  "silte
bort" bærefrekvensen, slik at personen bare hørte en ren tone
på 400 Hz, nær en enstrøken G.6

I 1960 introduserte biologen Allan Frey enda en metode for
å høre elektromagnetisk energi, denne gangen uten å plassere
elektroder på kroppen. En radartekniker ved Syracuse i staten
New York forsikret ham om at han kunne "høre" radar. Frey
tok mannen på ordet og ble med ham til Syracuse-anlegget. Da
fant han ut at han kunne høre radaren selv også. Etter en tid
publiserte  Frey  forskningsartikler  om  denne  virkningen,  og
påviste at dyr kunne høre selv korte pulser med mikrobølget
stråling – selv ved ekstremt svak gjennomsnittsstyrke. Og det
kunne også personer med "konduktiv døvhet", et uttrykk som
betegner  at  lydoverføringen  svikter  et  sted  mellom  lufta
utenfor øret og fram til sneglehuset. Personer som var døve på
grunn  av  skader  på  hørselsnerven,  kunne  ikke  høre  disse
pulsene.  Dette  fenomenet,  som ble  kjent  som "mikrobølge-
hørsel", tiltrakk seg en god del oppmerksomhet, men er nok
ikke  ansvarlig  for  de  fleste  lydene  som  plager  så  mange
mennesker i dag. 1960-tallet kom imidlertid til  å bringe enda
noen overraskelser. Forskningen på elektrofonisk hørsel var nå
tatt  opp  igjen,  og  hadde  både  sivile  og  militære  formål.
Medisinerne ville se om man kunne få tunghørte og døve til å
høre. Det militære ønsket å se om man kunne utvikle en ny
metode for å kommunisere med soldater og astronauter.

I  1963 viste Gerhard Salomon og Arnold Starr  i  Køben-
havn at det indre øret er langt mer følsomt for elektrisk energi
enn noen tidligere hadde ant. De plasserte elektroder rett ved
siden av sneglehuset hos to pasienter som hadde hatt kirurgisk
rekonstruksjon  i  mellomøret.  En  pasient  hørte  "klikk"  eller
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"spraking"  når  de  satte  på  så  lite  som  tre  mikroampere
(milliondeler  av  en  ampere)  med  likestrøm.  Den  andre
pasienten trengte 35 mikroampere for å høre den samme lyden.
Da  strømstyrken  gradvis  ble  økt,  endret  klikkelyden  seg  til
lyden av "å gå på tørr snø" eller lyden av "luft som blåses".
Vekselstrøm ga rene toner med en tonehøyde som tilvarte den
frekvensen som ble brukt, men krevde omtrent tusen ganger så
kraftig strøm.

Deretter publiserte laboratoriet for elektromagnetisk krig-
føring  og  kommunikasjon  ved  det  amerikanske  flyvåpenets
Wright-Patterson-base  i  Ohio  en  rapport  skrevet  av  Alan
Bredon fra Spacelabs, Inc. Den tok for seg både elektrofonisk
hørsel og mikrobølgehørsel med tanke på mulig anvendelse i
verdensrommet. Målet var å utvikle "en effektiv, flerfunksjons
omformer som kan bæres inni trykkdrakter med et  absolutt
minimum  av  ubehag  under  lange  oppdrag  i  luftrommet".
Bredon  mente  at  elektrofoniske  enheter  ikke  var  egnet,
ettersom lyden de produserte var for svak til å være nyttig i de
støyfylte omgivelsene i fly og romfartøy. Og mikrobølgehørsel
ble  vurdert  som ubrukelig,  ettersom  slik  hørsel  så  ut  til  å
basere seg på korte energipulser og ikke ga kontinuerlig lyd.
Men Patrick Flanagans nevrofon, som nylig var blitt omtalt i
magasinet Life,7 fanget Bredons interesse. Denne enheten, som
Flanagan  hevdet  å  ha  oppfunnet  da  han  var  15  år,  var  en
radiobølgeanordning  nesten identisk med den som Eichhorn
hadde patentert i 1927, og syntes å virke ved hudvibrasjon. Det
var  imidlertid  en  avgjørende  forskjell:  Flanagan  brukte  en
bærefrekvens  i  ultralydområdet,  nærmere  bestemt  et  sted
mellom  20 000  og  200 000  Hz.  Han  hadde  gjenoppdaget
fenomenet som Stevens hadde beskrevet kort den gang i 1937
og  aldri  fulgt  opp.  Som et  ytterligere  resultat  av  oppstusset
omkring Flanagans oppfinnelse,  undersøkte  Henry Puharich,
en  lege,  og  Joseph  Lawrence,  en  tannlege,  det  de  kalte
"transdermal elektrostimulering", altså elektrostimulering ved
å  trenge  gjennom huden.  Sammen  hadde  de  et  oppdrag  for
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USAs  flyvåpen  om  dette.  Ved  hjelp  av  elektroder  som  ble
plassert  ved  siden  av  øret  sendte  de  inn  elektromagnetisk
energi med frekvenser i ultralydområdet. Lydsignalet, som ble
modulert  på  –  altså  "lagt  oppå"  –  bærebølgen  som  hadde
ultralydfrekvens,  ble  på  en  eller  annen  måte  demodulert  av
kroppen og ble hørt som enhver annen lyd. Som tilfellet hadde
vært med Flanagans apparat, så det ved første øyekast ut som
om også deres apparat virket ved å skape vibrasjoner i huden,
men så ble flere forbløffende resultater rapportert:

For det første ble de flestes hørselsevne betydelig utvidet.
La oss si at øvre grense for hva en person kan høre, normalt er
13 000 eller 14 000 svingninger per sekund. Ved å bruke denne
enheten  hørte  de  vanligvis  så  høye  tonehøyder  som  18 000
svingninger per sekund.  Noen hørte  til  og med en rein tone
med tonehøyde så  høy som 25 000 svingninger  i  sekundet  –
5 000 svingninger per sekund høyere enn det man regner med
at mennesker flest overhodet har mulighet for å høre.

For det andre forsvant forvrengningen av at de brukte en
elektrisk bærebølge med ultralydfrekvens. Når lydsignalet ble
matet direkte inn i elektrodene uten noen bærebølge, ble talen
uforståelig og musikk ble ugjenkjennelig, men når talen eller
musikken  ble  levert  som en  modulering  på  en  høyfrekvent
bærebølge – på samme måte som AM-radiosendinger leverer
tale  og  musikk  –  kunne  kroppen,  som  om  den  var  en
radiomottaker, avkode signalet, og personen hørte talen eller
musikken  perfekt  og  uten  forvrengning.  Den  beste
bærefrekvensen, den som leverte den reneste lyden, fant man lå
mellom 30 000 og 40 000 Hz.

For det tredje, og det var det mest overraskende: Ni av ni
personer med hørselstap – selv de man fant hadde svært kraftig
"sensorinevralt"  hørselstap  alt  fra  fødselen,  altså  hørselstap
knyttet til hørselsnerven eller sansning av lyd – kunne høre lyd
på  denne  måten  ved  transdermal  stimulering.  Elektrodene
måtte da presses litt kraftigere mot huden, og den tunghørte
selv måtte bevege elektroden rundt under eller foran øret til
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han eller hun fant det eksakte punktet som stimulerte hørselen.
Det var som om signalet måtte  stilles inn mot et mål inne i
hodet.  De  fire  forsøkspersonene  som  hadde  litt  hørsel
overhodet, beskrev følelsen som "lyd" og ikke som "vibrasjon".
De to som var døve fra fødselen, beskrev det som noe "nytt og
intenst". De tre som var blitt  totalt  døve, beskrev det som å
høre slik de husket at hørsel var.

Når  det  ble  brukt  isolerte  elektroder,  reagerte  personer
med  normal  hørsel  ved  effektnivåer  så  lave  som  hundre
mikrowatt.  Når  metallelektrodene  bare  ble  presset  rett  mot
huden, trengtes det mer strøm, men de hørselshemmede kunne
høre så godt som vanlige folk med denne metoden, eller enda
bedre.  Når  den  riktige  styrken  i  trykket  og  den  rette
plasseringen ble funnet,  var  terskelen for  den elektromagne-
tiske stimulus som ga lyd, mellom ett-  og titusen mikrowatt
både for hørende og tunghørte, men bare den minste økning i
strømstyrke  førte  til  at  lyden  endret  seg  så  mye  at  det  ble
beskrevet  av  en  av  de  døve  forsøkspersonene  som  "fra  et
behagelig nivå til en veldig kraft".

Enda mer forbausende var det at ti av ti forsøkspersoner
med særdeles sterkt hørselstap, og som aldri hadde hørt tale
før, kunne forstå ord etter ganske kort opplæring når ordene
ble  formidlet  på  denne  måten.  Og  pasienter  som  hadde
hørselsproblemer  som  skyldtes  mindre  skader  på  hørsels-
nerven,  og  som bare  kunne  gjenkjenne  40  –  50  prosent  av
ordene når de ble sagt på vanlig måte, skåret 90 prosent bedre
ved transdermal stimulering, selv uten opplæring.

For første gang på femti år var det dermed tegn på at en
elektrode som bringer radiobølger fram til  huden, kan gjøre
noe mer enn bare å få huden til å vibrere. Ut fra målinger disse
forskerne gjorde av elektriske signaler som oppsto i det indre
øret  (såkalt  "cochleær  mikrofonikk"),  forestilte  de  seg  at
transdermal  stimulering  skapte  lyd  ved  en  kombinasjon  av
akustiske og elektriske virkninger – ved både å vibrere huden
og direkte stimulere hårcellene i det indre øret. "Men," skrev
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de, "disse to virkningene gir ikke en tilfredsstillende forklaring
på den gode ordgjenkjenningsresponsen hos de pasientene som
har et sneglehus som ikke fungerer."

Resultatene av dyreforsøk var like forbløffende. To hunder
ble gjort døve – en gjennom injeksjoner av streptomycin som
ødela hårcellene i sneglehuset, og en ved kirurgisk fjerning av
trommehinnene,  øreknoklene  i  mellomøret,  og  sneglehuset.
Begge hundene var da alt lært opp til å reagere på transdermal
stimulering med å hoppe over en skillevegg i en kasse, og begge
hadde lært  å reagere rett  oftere  enn 90 prosent  av gangene.
Utrolig nok fortsatte begge hundene å reagere rett 90 prosent
av gangene når den høyfrekvente elektriske stimuleringen ble
modulert med lydsignalet som hundene hadde lært å reagere
på,  slik  at  høyden –  eller  amplituden –  på de  høyfrekvente
bølgene varierte i takt med lydsignalets styrke. Når hundene
bare ble eksponert for den høye frekvensen alene, reagerte de
derimot  med  å  hoppe  over  skilleveggen  bare  én  prosent  av
gangene.

Konsekvensene av denne forskningen er omfattende. Siden
mennesker og dyr uten noen sneglehus-funksjon i det hele tatt,
eller til og med uten sneglehus, tydeligvis kan høre denne typen
stimulering, kunne det være at hjernen blir stimulert direkte.
Men  det  er  lite  sannsynlig,  siden  den  personen  som  hører
lyden, alltid opplever at lyden kommer fra nettopp den siden
der  elektroden  som  faktisk  produserer  den,  er  plassert.  Et
alternativ kunne derfor være at det er en annen del av det indre
øret enn sneglehuset som reagerer – enten på ultralyd, eller på
elektromagnetiske bølger som har ultralydfrekvenser. Siden de
fleste  hørende  forsøkspersonene  var  i  stand til  å  høre  langt
høyere frekvenser enn de kunne høre på normal måte, er det
siste den mest sannsynlig forklaringen. Og som vi skal få se, er
det gode grunner til å tro at de fleste som plages av elektrisk
"tinnitus",  hører  ultralyd  som  kommer  til  dem  i  form  av
elektrisitet.
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Puharich  og  Lawrence  patenterte  utstyret  de  hadde
konstruert, og USAs hær kjøpte to prototyp-enheter for å teste
om  bord  på  Chinook-helikoptere  og  luftputebåter  som  ble
brukt i Vietnam. Nyhetsredaktøren for tidsskriftet  Electronic

Design rapporterte,  etter  å  ha  prøvd  en  av  enhetene,  at
"signalene var nesten, men ikke helt, som luftbårne lyder."8

I  1968  gjentok  Garland  Frederick  Skinner  noen  av
Puharich  og  Lawrence  sine  eksperimenter  til  sin  master-
oppgave  på  den  sjømilitære  høyskolen  Naval  Postgraduate
School.  Men  har  brukte  høyere  styrke  og  brukte  en  bære-
frekvens  på  100  kHz.  Han  testet  ikke  sin  "Trans-Derma-
Phone" på noen hørselshemmede, men i likhet med Puharich
og Lawrence konkluderte han med at "hva enten mekanismen
ligger i øret, i nervene eller i hjernen, fins det en deteksjons-
mekanisme for amplitudemodulering."

Mens  Michael  S.  Hoshiko  i  1970  hadde  et  post-
doktorstipend fra  USAs National  Institutes  of  Health,  testet
han  enheten  til  Puharich  og  Lawrence  ved  Laboratoriet  for
nervekommunikasjon ved Johns Hopkins-universitetets medi-
sinske  fakultet.  Ikke bare  hørte  forsøkspersonene rene  toner
fra 30 Hz til den bemerkelsesverdig høye frekvensen 20 000 Hz,
men de hørte dem like godt selv ved lav lydstyrke, og de skåret
94 prosent rett på talegjenkjenning. De tjuefem studentene som
ble testet, gjorde det like godt hva enten ordene ble framsagt
gjennom  lufta  som  vanlige  lyder,  eller  de  ble  formidlet
elektronisk  som  moduleringer  på  en  radiobølge  i  ultralyd-
spekteret.

Ytterligere  to  forsøk  på  å  få  folk  til  å  høre  modulerte
radiobølger ble gjort av militært personell, men de klarte ikke
å  finne  noen  annen  hørselsvei  enn  vibrasjoner  i  huden  –
sannsynligvis fordi de ikke brukte ultralydfrekvenser. I en av
rapportene,  en  mastergradsoppgave innlevert  av  løytnantene
William  Harvey  og  James  Hamilton  til  flyvåpenets  tekno-
logiske institutt ved Wright-Patterson-basen, oppgis det at de
hadde  brukt  en  bærefrekvens  på  3,5  MHz,  altså  godt  over
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ultralydområdet. Det andre prosjektet ble gjennomført av M.
Salmansohn  ved  kommando-  og  kontrolldivisjonen  ved
marinens  uviklingssenter  Naval  Air  Development  Center  i
Johnsville i Pennsylvania. Heller ikke han brukte en bærebølge
med  ultralydfrekvens.  Faktisk  fjernet  han  etter  hvert  også
bærebølgen og brukte likestrøm med samme frekvenser som
den lyden som skulle oppfattes.

Så,  som  den  siste  i  rekken,  bestemte  Patrick  Woodruff
Johnson  seg  i  1971  for  å  undersøke  "vanlig"  elektrofonisk
hørsel.  Det gjorde han i  sin masteroppgave ved den allerede
nevnte  marinehøyskolen,  Naval  Postgraduate  School.  Han
ønsket å se hvor lite elektrisitet det trengtes for å få folk til å
høre  en  lyd.  De  fleste  forskere  hadde  til  da  utsatt  forsøks-
personenes hoder for opptil én watt, noe som innebar store og
muligens  farlige  mengder  vekselstrøm.  Johnson oppdaget  at
ved å bruke en sølvplate belagt med sølvklorid som den ene av
elektrodene, og samtidig tilføre positiv likestrøm, gikk det an å
høre  en  vekselstrøm  med  en  strømstyrke  så  lav  som  2
mikroampere  og  et  effektforbruk  på  bare  2  mikrowatt.
Johnson  framsatte  da  den  tanke  at  det  ville  være  mulig  å
utvikle "et ekstremt lite og billig høreapparat" ved hjelp av en
slik løsning.

I juni 1971 gjennomgikk Edwin Charles Moxon hele feltet i
sin  doktorgradsavhandling  ved  Massachusetts  Institute  of
Technology, og tilføyde sine egne resultater fra eksperimenter
på katter. Ved å registrere aktiviteten i kattenes hørselsnerver
mens  sneglehusene  ble  stimulert  elektrisk,  påviste  han  på
avgjørende vis at det var to forskjellige fenomener som fore-
gikk  samtidig:  Det  elektriske  signalet  ble  på  en  eller  annen
måte omgjort til  vanlig lyd, som så ble behandlet av snegle-
huset på vanlig måte. Men i tillegg stimulerte strømmen selve
hørselsnerven direkte, og skapte dermed en unormal tilleggs-
komponent i nervens utladningsmønster.

Og  med  dette  stanset  innsatsen  for  å  forstå  hvordan
elektrisitet  påvirker  det  normale  øre.  For  praktisk  talt  all
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finansiering ble dreid over mot utvikling av cochlea-implan-
tater  for  døve.  Det  var  en  naturlig  følge  av  utviklingen  av
datamaskiner, som nå hadde begynt å forandre vår verden – og
dessuten vårt tankesett: Man forestilte seg nå hjernen som en
fantastisk sinnrik digital  datamaskin.  Hørselsforskere trodde
at hvis de delte opp lydene i ulike frekvenskomponenter, kunne
de mate disse komponentene i form av digitale pulser inn i de
rette fibrene i hørselsnerven, og da ville de gå rett til hjernen
for viderebehandling. Tatt i betraktning at cochlea-implantater
stimulerer  trettitusen  nervefibre  med  bare  åtte  til  tjue  elek-
troder, har disse forskerne vært bemerkelsesverdig vellykkede.
I 2013 var antallet implantater  verden over nådd opp i  over
trehundreogtjuefemtusen.  Men lydresultatene  er  robot-aktige
og likner ikke på normal lyd. De fleste pasienter kan lære å
forstå nøye og tydelig tale godt nok til at de for eksempel kan
bruke en telefon i et stille rom. Men de kan ikke skille mellom
stemmer,  gjenkjenne  musikk,  eller  snakke  i  omgivelser  med
normalt støynivå.

I  denne  perioden  stoppet  framgangen  i  forståelsen  av
elektrofonisk  hørsel  fullstendig  opp.  Noen  undersøkelser  på
mikrobølgehørsel fortsatte i et tiår eller så, og så stoppet også
de. For at man skal kunne høre mikrobølger kreves det såpass
kraftige signaler at det er lite sannsynlig at den lydkilden som
plager  de  fleste  i  dag,  er  mikrobølger.  Det  fenomenet  som
Puharich  og  Lawrence  oppdaget,  er  en  mye  mer  sannsynlig
kandidat.  For å forstå hvorfor, kreves det en snartur innom
anatomien  til  en  av  de  mest  komplekse  og  minst  forståtte
kroppsdelene våre.

Den elektriske forståelsesmodellen av øret
I  et  normalt  øre  mottar  trommehinnen  lyden  og  overfører
vibrasjonene  til  tre  små  knokler  i  mellomøret.  De  kalles
hammeren, ambolten og stigbøylen (malleus,  incus og  stapes)
og er oppkalt etter de redskapene de ligner på. Stigbøylen, den
siste  knokkelen  i  kjeden,  er  bare  halvparten  så  stor  som et
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riskorn, men får likevel overført en hel verden av vibrasjons-
lyder til det beinaktige sneglehuset (cochlea), en struktur som i
seg selv er et vidunder innen miniatyrisering. Selv om det ikke
er større enn en hasselnøtt, er sneglehuset i stand til å ta imot
et løvebrøl, en nattergals sang og et lite musepip og gi dem alle
en perfekt og naturtro gjengivelse i form av elektriske signaler
som  sendes  videre  til  hjernen.  Til  nå  vet  ingen  nøyaktig
hvordan dette går for seg, og det lille man vet er sannsynligvis
feil. "Det er synd," skrev Augustus Pohlman, anatomiprofessor
og dekan ved det medisinske fakultet ved University of South
Dakota, "at det ikke fins noen maskiner som kan tilintetgjøre
all den litteraturen som bygger på den forståelsen som har vist
seg å være feil." Pohlman så den gang, i 1933, tilbake på sine
sytti års forskning, uten at han hadde maktet å utrydde det han
betraktet som en fundamentalt feilaktig antagelse om hvordan
det væskefylte sneglehuset virker. Nå, 85 år seinere, har man
fortsatt ikke lykkes med det.

Den lille  sneglehusspiralen  er  delt  på langs  i  et  øvre  og
nedre kammer av en skillevegg som kalles basilarmembranen.
På  denne  membranen  sitter  Corti-organet,  som  inneholder
tusenvis  av  hårceller  med  sine  tilknyttede  nervefibre.  I  1863
framsatte den store tyske fysikeren Hermann Helmholtz den
antakelse at sneglehuset var et slags undervannspiano, og han
lanserte  den  tanke  at  disse  fibrene  av  ulike  lengder  som er
festet  i  basilarmembranen,  måtte  være  ørets  resonante
"strenger".  Basilarmembranen øker  i  bredde etter  hvert  som
den snor seg oppover i sneglehuset. De lengste fibrene, som er i
toppen,  settes  i  resonans  av de  dypeste  tonene,  lik  de  lange
basstrengene i et piano, antok han, mens de korteste fibrene
nederst settes i vibrasjon av de lyseste tonene.

Helmholtz antok at lydoverføringen ganske enkelt dreide
seg om mekanikk og vektarmer, og påfølgende forskning har i
et og et halvt  århundre rett  og slett  bygget på hans  opprin-
nelige  teori  –  med  bemerkelsesverdig  små  endringer.  Ifølge
denne  modellen  pumper  stigbøylen  som et  lite  stempel  med
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sine ørsmå vibrasjoner væsken i de to kamrene i sneglehuset
fram og tilbake, og får derved membranen som skiller dem til å
tøye  seg  oppover  og  nedover.  Dernest  fører  så  dette  til  at
hårcellene stimuleres til å sende nerveimpulser til hjernen. Bare
de delene av basilarmembranen bøyes som gir resonans med de
lydene som kommer inn, og bare de hårcellene som sitter på de
delene som bøyes, sender signaler til  hjernen. Slik lyder for-
klaringen.

Men denne forståelsesmodellen forklarer ikke at man kan
høre elektrisitet. Den unnlater også å forklare noen av de mest
åpenbare  egenskapene  ved  det  indre  øret.  Hvorfor,  for
eksempel, er sneglehuset formet som et sneglehus? Hvorfor er
disse tusenvis av hårceller ordnet i fire perfekt ordnede rekker,
den  ene  bak  den  andre  som  klaviaturene  på  et  pipeorgel?
Hvorfor  er  sneglehuset  innkapslet  i  det  hardeste  beinet  i
menneskekroppen, den otiske kapsel? Hvorfor har sneglehuset
den  nøyaktige  størrelsen  som  den  har,  og  hvorfor  er  det
fullstendig ferdigdannet i livmoren allerede seks måneder uti
svangerskapet, og vokser seg aldri større? Hvorfor er snegle-
huset bare så vidt større i en hval enn i en mus? Hvordan er det
mulig å få plass i et volum som ikke er større enn tuppen på en
pekefinger,  til  et  komplett  sett  med  strenger  som  skal  gi
resonans – og altså vibrere – over en større musikalsk spenn-
vidde enn de største pipeorgler?

Pohlman mente at standardforståelsen av øret var i strid
med moderne fysikk, og en rekke modige forskere etter ham
har sagt seg enige. Ved å trekke inn elektrisitet har de kommet
lenger  i  å  forklare  ørets  grunnleggende egenskaper.  Men de
står overfor en kulturkløft, for de står opp imot en kultur som
fortsatt  ikke  tillater  elektrisitet  å  spille  noen  grunnleggende
rolle i biologien.

Øret er altfor følsomt til at det ville virket hvis det var et
mekanisk system basert på pumper og vektarmer. Pohlman var
den første  som påpekte  dette  åpenbare faktumet.  For skulle
"pianostrengene" virkelig vært resonatorer, måtte de bestått av
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tusenvis av hårceller som var ordnet på rekke og rad og sortert
etter  størrelse  fra  bunnen  til  toppen  av  sneglehuset,  og  da
kunne de ikke bestått av fibre som er en del av den membranen
de sitter fast på. Og hårcellene måtte vært trykksensorer, ikke
bevegelsesdetektorer.  På  grunn  av  ørets  ekstreme  følsomhet
var dette helt opplagt. At den mekaniske forståelsesmodellen
ikke kunne være mulig, forklarte også hvorfor sneglehuset er
bygget inn i det tetteste beinet i menneskekroppen: Det er et
lydisolert  kammer,  og  ørets  rolle  er  å  overføre  lyden,  ikke
bevegelsen, til de ørsmå hårcellene på en annerledes måte.

Den neste forskeren som skulle få nye brikker i puslespillet
på plass, var en engelsk lege og biokjemiker, Lionel Naftalin.
Han døde i mars 2011. Da var han 96 år gammel, og hadde
jobbet med problemet i et halvt århundre. Han begynte med å
gjøre  presise beregninger  som gjorde det  fullstendig  klart  at
øret er  for følsomt til  å kunne virke på den måten som var
allment antatt. Det er et erkjent faktum at den svakeste lyden
en person kan høre, har en energi på mindre enn 10-16 watt (en
timilliondel  av  en  milliarddels  watt)  per  kvadratcentimeter.
Det gir et trykk på trommehinnen, beregnet Naftalin, som bare
er litt større enn trykket som oppstår av tilfeldig bevegelser i
luftmolekyler.  Naftalin  slo  derfor  ganske  enkelt  fast  at  den
aksepterte teorien om hvordan hørsel blir til, var umulig. For
slike små energier kunne umulig bevege basilarmembranen. De
kunne ikke engang bevege knoklene i mellomøret ved hjelp av
den vektarmmekanismen som gjeldende forklaringer satte sin
lit til.

At standardteorien var meningsløs, var således åpenbart.
For det ligger i den teorien at ved hørselens nedre grense over-
føres lyd mens trommehinnens vibrasjoner gir et uslag som er
på  0,1  ångstrøm.  Det  er  bare  en  tidel  av  diameteren  til  et
hydrogenatom. Og bevegelsen av basilarmembranen er bereg-
net  til  å  måtte  være  så  liten som ti  billiondels  centimeter  –
knapt større enn diameteren til en atomkjerne og mye mindre
enn  de  tilfeldige  bevegelsene  i  molekylene  som  membranen
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består  av.  Denne "bevegelsen" med dimensjoner mindre  enn
atomer  skulle  altså få hårene på hårcellene  til  å "bøye" seg,
bygge opp en elektrisk ladning i hårcellene og utløse den, og
dermed fyre av signaler i de tilknyttede nervefibrene.

Nylig  har  riktignok  noen  forskere  som  skjønner  hvor
tåpelig  denne  forestillingen  er,  kommet  med  forskjellige
midlertidige  antakelser  som  innebærer  at  avstanden  som
basilarmembranen  ser  ut  til  å  måtte  bevege  seg,  øker  fra
størrelser som er mindre enn atomer til  større enn atomer –
men  de  klarer  likefullt  ikke  å  overvinne  det  grunnleggende
problemet som Naftalin  også påpekte:  at innholdet i  snegle-
huset ikke er faste gjenstander av metall, men væsker, geler og
fleksible  membraner,  og  at  forklaringer  som baserer  seg  på
slike uendelig små avstander som er for små til å måles, ikke
kunne ha rot i den fysiske virkelighet. Han beregnet at å flytte
en  resonansdel  av  basilarmembranen  bare  én  ångstrøm  –
avstanden  som  det  nå  hevdes  er  nødvendig  for  å  utløse
reaksjon i  hårcellene9 –  ville  kreve over  ti  tusen ganger mer
energi enn det som finnes i de svakest hørbare lydbølgene som
treffer ørets trommehinne.

I løpet av Naftalins femti års arbeid med hørsel, rev han
den  mekaniske  teorien  grundig  fra  hverandre  og  skapte  en
modell  der  elektriske  krefter  er  de  sentrale.  I  stedet  for  å
fokusere  på  basilarmembranen  som  hårcellene  er  festet  til,
ledet  han  oppmerksomheten  over  til  en  mye  mer  uvanlig
membran – den som dekker  hårcellenes  topper.  Den har  en
geléaktig konsistens og en sammensetning som ikke fins noen
andre  steder  i  menneskekroppen.  Den  har  også  uvanlige
elektriske egenskaper, og det er alltid høye spenningsforskjeller
på  tvers  av  denne  membranen,  altså  mellom dens  ytter-  og
innerside  –  omtrent  100  til  120  millivolt.  Det  eneste  andre
stedet i kroppen hvor det fins spenningsnivåer av denne stør-
relsesorden, er mellom utsiden og innsiden av celleveggene.

I 1965 antok Naftalin,  med utgangspunkt i  faste stoffers
fysikk,  at  denne  membranen,  som  kalles  dekkmembranen
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(membrana  tectoria),  er  en  halvleder  som  også  er  piezo-
elektrisk. Piezoelektriske stoffer er, som vi husker, slike stoffer
som forvandler  mekanisk  trykk  til  elektriske  spenninger  og
omvendt. Kvartskrystaller er det mest kjente eksemplet, og de
har det vært vanlig å bruke i radiomottakere. Der omformer de
elektriske vibrasjoner til  lydvibrasjoner. Ut fra dekkmembra-
nens struktur og kjemiske sammensetning holdt Naftalin det
for  sannsynlig  at  den  kunne  ha  nettopp  denne  egenskapen.
Han  lanserte  derfor  den  tanke  at  dekkmembranen  fungerer
som piezoelektrisk flytende krystall, og omformer lydbølger til
elektriske signaler  som så formidles  til  hårcelle-resonatorene
som er bygd inn i den. Han tok derfor også til orde for at den
store spenningen over dekkmembranen fører til at disse signa-
lene forsterkes kraftig.

Deretter bygde Naftalin skalamodeller av både sneglehuset
og dekkmembranen og begynte å finne svar på enkelte av de
ubesvarte  mysteriene  i  øret.  Han  oppdaget  at  formen  på
sneglehuset er viktig for at den skal virke som et presisjons-
instrument. Han oppdaget også at måten dekkmembranen er
bygd på, har noe å gjøre med at den er så liten: Mens lydens
hastighet  i  luft  er  330  meter  per  sekund og  i  vann er  1 500
meter per sekund, er den i ti prosent gelatin bare 5 meter per
sekund,  og  i  dekkmembranen  er  hastigheten  sannsynligvis
enda langt mindre. Da blir bølgelengden forkortet tilsvarende.
Ved  å  redusere  lydens  hastighet,  forkorter  det  gelélignende
stoffet i dekkmembranen lydenes bølgelengder fra lengder som
måles i meter, til lengder som kan måles i millimeter. Dermed
kan et så lite organ som sneglehuset motta dem, for deretter å
"spille av" den lydlige verden vi lever i, inne i hjernen vår.

George Offutt støtte på det samme problemet som marin-
biolog – og kom til lignende konklusjoner ut fra et utviklings-
perspektiv.  Hans  doktorgradsavhandling  ved  University  of
Rhode Island sin avdeling for oceanografi handlet om torske-
fiskers hørsel. Hans teori om menneskelig hørsel, som han fikk
på trykk første gang i 1970, ble seinere utvidet til en bok, The
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Electromodel of the Auditory System [Den elektriske modellen
av hørselssystemet]. Jeg intervjuet ham tidlig i 2013, kort før
hans død.

I  likhet  med  Naftalin  konkluderte  Offutt  med  at  dekk-
membranen er en piezoelektrisk trykksensor. Og på grunn av
sin bakgrunn hevdet han at menneskelige hårceller, både ut fra
hvordan de  er  blitt  til  gjennom evolusjonen og  ut  fra  deres
virkemåte,  er  elektroreseptorer – altså sensorer for å plukke
opp elektriske stimuli.

Det  viser  seg  nemlig  at  sneglehus  i  pattedyrenes  ører
utviklet seg fra et organ hos fisk som heter lagena, og som har
hårceller  og  ikke  er  altfor  ulikt  vårt  sneglehus.  Også  de  er
dekket  av  en  gelatinaktig  membran,  som  også  er  lik  vår
dekkmembran.  Men fiskens  membran er  til  forskjell  fra vår
toppet  av  strukturer  som  kalles  otolitter  eller  statolitter
("øresteiner"/"øregrus"), som er krystaller av kalsiumkarbonat.
De  er  kjent  for  å  være  omtrent  hundre  ganger  mer  piezo-
elektriske enn kvarts. Offutt mente at denne likheten ikke er
tilfeldig. Hårcellene i fiskens ører, skriver han, er følsomme for
spenninger  som  skapes  av  otolittene  som  reaksjon  på
lydtrykk.10 Dette, mente han, forklarer hvorfor haier kan høre.
Man antar nemlig at vannbårne lyder går rett gjennom fisk,
som jo  i  stor  grad  består  av  vann,  med  mindre  de  har  en
svømmeblære som inneholder luft.  Derfor bør haier,  som jo
ikke har svømmeblære, være døve ut fra gjengse oppfatninger,
men det er de jo ikke. I 1974 løste Offutt denne motsetningen
meget elegant ved å ta med elektrisitet i sin modell for hvordan
fisk hører. Og i forlengelsen av dette, resonnerte han, er det
ingen grunn til at menneskelig hørsel ikke fortsatt skal fungere
på samme grunnleggende måte.  For hvis sneglehuset utviklet
seg fra lagena, utviklet dekkmembranen i sneglehuset seg fra
den  otolittiske  membranen,  og  burde  fortsatt  være  piezo-
elektrisk. Og hårcellene, som i det alt vesentlige fortsatt er som
før, kan vi anta fortsatt fungerer som elektroreseptorer.
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Faktisk  har  fisk  noen  liknende  hårceller  som  vi  vet  er
elektroreseptorer. Sidelinjeorganene, for eksempel, som ligger i
linjene vi ser langs sidene på mange fiskearter, kan sanse vann-
strømmer.  Men de reagerer ikke bare på vannstrømmer. De
reagerer  også  på  lavfrekvente  lyder  og  på  elektriske  strøm-
mer.11 Også  disse  organene  sine  hårceller  er  dekket  av  en
kuppelformet geléaktig  substans,  cupula,  og de er forbundet
med en forgrening av hørselsnerven. Faktisk er sidelinjen og
det  indre øret så nært  knyttet  sammen både med hensyn til
hvordan  de  fungerer,  hvordan  de  er  blitt  utviklet  gjennom
evolusjonen,  og  hvordan  de  utvikles  i  fosteret,  at  alle  slike
organer  uansett  dyreart  omtales  som  det  akustisk-laterale
systemet.

Enkelte fiskeslag har andre sanseorganer som utviklet seg
videre  fra  dette  systemet  og  først  og  fremst  er  følsomme
overfor  elektriske  strømmer.  Med  disse  organene  kan  haier
oppdage de  elektriske  feltene  til  andre  fisk eller  dyr  og kan
lokalisere dem i mørket, i grumset vann, eller til og med når de
ligger skjult i sand eller gjørme på bunnen. Hårcellene i disse
elektriske organene ligger under kroppsoverflaten i sekker som
kalles Lorenzini-ampuller. Også disse er dekket av en gelatin-
aktig substans.

Hos fisk har alle slike organer vist seg å være følsomme for
både trykk og elektrisitet, uansett hvor spesialiserte de ellers
er.  Sidelinjeorganer  som  primært  merker  vannstrømmer,
reagerer også på elektriske stimuli, og Lorenzini-ampuller som
først  og fremst sanser elektriske strømmer, reagerer også på
mekanisk  trykk.  Derfor  var  marinbiologer  en  gang  av  den
oppfatning at piezoelektrisitet var i bruk både i sidelinjen og i
øret.12 Hans  Lissman,  en  gang  regnet  som  verdens  fremste
autoritet på elektriske fisk, mente at det var slik. Den seinere
anatomen Muriel  Ross,  som hadde  stipend fra  NASA for  å
studere virkningen av vektløshet på øret, la vekt på at det er
klart  slått  fast  at  både  otolittene  hos  fisk  og  de  tilsvarende
otokonia – som kalles hårsand, øregrus eller øresteiner i våre
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egne ørers tyngdekraftsensorer – er piezoelektriske: Mekanisk
og elektrisk energi, skrev hun, kan konverteres fram og tilbake,
og  slik  vil  også  retursignaler  mellom  hårceller  og  piezo-
elektriske  membraner  føre  til  at  den  ene  formen  for  energi
omdannes til den andre.

I en beslektet studie i 1970 eksponerte Dennis O'Leary de
gelatinaktige "kuplene" på froskers halvsirkelformede kanaler
– balanseorganene deres i det indre øret – for infrarød stråling.
Kanalens hårceller reagerte, og det passet med den elektriske
forståelsesmodellen for slike organer, men ikke med den meka-
niske.

Nylig er det også blitt påvist at hårcellene i den ytre delen
av sneglehuset er piezoelektriske: Som svar på trykk skaper de
en elektrisk spenning, og som svar på elektrisk strøm forlenges
eller  forkortes  de.  Deres  følsomhet  er  ekstremt  høy:  en
strømstyrke på én pikoampere (en billiondel av en ampere) er
nok til  å  skape  en målbar  forandring  i  hårcellenes  lengde.13

Man har  også  funnet  at  det  vandrer  elektriske  strømmer  i
komplekse mønstre forbi dekkmembranen og at de flommer
gjennom Cortis  organ.14 Også  pulserende  bølger  som kastes
fram og tilbake mellom de ytre hårcellene, dekkmembranen og
hårcellene i sneglehusets indre del, er blitt oppdaget i det smale
rommet  mellom  toppen  av  hårcellene  og  bunnen  av  dekk-
membranen.15 Den  australske  biologen  Andrew  Bell  har
beregnet  at  i  menneskets  sneglehus  har  disse  væskebølgene
lengder  på omtrent  15 –  1 550 mikron (milliondels  meter)  –
akkurat den rette størrelsen for å sette hårceller som er 20 til 80
mikron lange i  akustisk resonans. Bell  har også pekt på lik-
heten  mellom  disse  bølgene  og  såkalte  akustiske  overflate-
bølger, og mellom Corti-organet og en akustisk overflatebølge-
resonator. Slike enheter er nå blitt vanlige elektroniske enheter
og har erstattet kvartskrystaller i en hel rekke bransjer.

I  den  elektriske  forståelsesmodellen  for  hørsel  som  de
omtalte forskerne har bygget opp, er det flere steder der elek-
trisitet kan påvirke øret direkte. De indre hårcellene er elektro-
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reseptorer.  De ytre  hårcellene  er  piezoelektriske.  Dekkmem-
branen er piezoelektrisk. Og siden både likestrøm og veksel-
strøm kan virke på disse strukturene, bør mange av de tidlige
forskningsrapportene om å høre elektrisitet bli vurdert på ny,
påpekte Offutt. Det gjelder også rapporter som ble avvist fordi
man trodde overføringen skjedde ved "hudvibrasjon".

At Corti-organet er så ekstremt følsomt for elektrisitet, gir
oss en forklaring både på rapportene fra det 19. århundre om
folk som hørte likestrøm, og på det tjuende århundrets  rap-
porter om folk som hørte vekselstrøm. Og det gir oss et grunn-
lag for å forstå plagene som Clarence Wieskes klient i Santa
Barbara hadde for et halvt århundre siden, så vel som lidelsene
mange millioner har i dag. Men et stykke av puslespillet om
hørselen mangler fortsatt: 

Likestrøm eller vekselstrøm ført inn på ørekanalen krever
omtrent én milliampere (en tusendels ampere) for å skape et
hørselsinntrykk.16 Hvis  en  elektrode  plasseres  direkte  i
sneglehusvæsken, kreves det bare en tusendel av dette, omtrent
én mikroampere (en milliondels ampere).17 Påføres elektroden
rett på en hårcelle, trengs det bare én pikoampere (billiondels
ampere)  for  å  få  den  til  å  reagere  mekanisk.18 Å  stikke
elektroder inn i det ytre øret er tydeligvis en svært lite effektiv
måte å stimulere hårcellene på, for tydeligvis er det svært lite
av  den  tilførte  strømmen  som når  fram  til  dem.  Svaret  på
hvordan disse hørselsplagene oppstår, synes å være at i dagens
verden når elektrisk energi fram til hårcellene direkte i form av
radiobølger som går tvers gjennom bein og membraner. Slik
blir også hårcellene badet i elektriske og magnetiske felt som
har sitt  opphav i strømnettet og i  alle de elektroniske appa-
ratene som er koblet til det. Alle disse feltene og radiobølgene
trenger inn i det indre øret og induserer elektriske strømmer
som da vil strømme rundt inne i selve sneglehuset. 

De ubesvarte spørsmålene blir dermed: Hvorfor hører vi
ikke alle sammen en konstant kakofoni av støy som drukner
all samtale og musikk? Hvorfor er det meste av den elektriske
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støyen begrenset til enten svært lave eller svært høye frekvens-
er? Svaret har veldig sannsynlig å gjøre med en del av øret som
vanligvis ikke forbindes med hørsel i det hele tatt.

Om å høre ultralyd
Menneskelig ultralydhørsel – altså at man hører lyder som har
høyere frekvens enn man ellers regner med at det menneskelige
øret  kan  oppfatte  –  er  blitt  gjenoppdaget  mer  enn  et  dusin
ganger siden 1940-tallet, nyligst av professor Martin Lenhardt
ved Virginia Commonwealth University. "Så fremmedartet er
forestillingen  om at  mennesker  kan  ha  et  hørselsregister  på
linje  med  mer  spesialiserte  pattedyr  som  flaggermus  og
tannhvaler,"  skriver han, "at ultralydhørsel  stort  sett  er blitt
ansett  som  selskapskunster  snarere  enn  som  tema  for
vitenskapelige undersøkelser."19 For tida ser det ut til  at den
gjenoppdagede  ultralydhørselen  undersøkes  grundig  av
Lenhardt og en liten forskergruppe i Japan.

Hvor underlig det enn kan synes, er det et faktum at de
fleste mennesker – til og med mange svært tunghørte mennes-
ker  – kan høre ultralyd ved beinledning,  og at  denne evnen
omfatter  hele  det  området  flaggermus  og  hvaler  kan  høre.
Hørselsområdet strekker seg godt forbi 100 kHz. Legen Roger
Maass  rapporterte  til  britisk  etterretning  i  1945  at  unge
mennesker kan høre opptil 150 kHz,20 og en gruppe i Russland
rapporterte  i  1976  at  øvre  grense  for  ultralydshørsel  er  225
kHz.21

Mens Bruce Deatherage drev med undersøkelser for USAs
forsvarsdepartement om bord i skip sommeren 1952, gjenopp-
daget han evnen til å høre ultralyd ved et uhell da han svømte
inn i en sonarstråle som sendte på 50 kHz. Etter å ha gjentatt
eksperimentet med frivillige, rapporterte han at hver forsøks-
person hørte en svært lys tone som var like lys som den høyeste
tonehøyden denne personen vanligvis  kunne høre.  Nylig har
forskere ved USAs marines undervannsbase i  New London i
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Connecticut, verifisert slik høring av ultralyd under vann opp
til en frekvens på 200 kHz.22

Det man vet i dag, er følgende:
Nesten  alle  med normal  hørsel  kan høre  ultralyd.  Eldre

mennesker  som har  mistet  høyfrekvent  hørsel,  kan  likefullt
høre  ultralyd.  Mange  svært  tunghørte  personer  med  dårlig-
eller ikke-fungerende sneglehus kan høre ultralyd. Det varierer
fra  person til  person hvilken  tonehøyde  de  hører,  men den
ligger vanligvis  mellom 8 og 17 kHz. At samme person kan
høre flere ulike tonehøyder forekommer også, men det krever
større  endringer  av  frekvensene  i  ultralydområdet  enn  i  det
normale hørselsområdet. Det mest overraskende er imidlertid
at når tale blir transponert opp i ultralydspekteret og spredt ut
over dette høyere frekvensområdet, kan talen høres og forstås.
På en eller annen måte presser hjernen signalet sammen igjen,
så i stedet for en høy "tinnitus" hører personen talen som om
den var normal lyd. Tale kan også moduleres på en ultralyd,
altså ved å bruke ultralyden som bærefrekvens, og da demodu-
leres den av hjernen og høres ut som normal lyd. Lenhardt,
som konstruerte  og  patenterte  ultralydbaserte  høreapparater
ut  fra  disse  prinsippene,  rapporterte  at  ordforståelsen  selv  i
støyende omgivelser lå på rundt hele 80 prosent hos normalt-
hørende personer, og på så mye som 50 prosent blant sterkt
hørselshemmede.

Siden også mange døve mennesker kan høre ultralyd, har
flere forskere opp gjennom årene, herunder Lenhardt og den
japanske  gruppen,  antydet  at  mottaksorganet  –  ultralyd-
reseptoren – ikke ligger i sneglehuset, men ligger i en eldre del
av øret, en del som fungerer som det primære hørselsorganet
hos fisk, amfibier og krypdyr: sacculus. Den eksisterer fortsatt
hos  mennesker og inneholder  hårceller  som er dekket  av en
gelatinaktig membran som igjen er dekket med piezoelektriske
krystaller av kalsiumkarbonat.

Sacculus ligger i  vestibula – "vestibylen" eller "forgården"
som  er  rett  "foran"  sneglehuset.  Nervefibrene  fra  sacculus
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knytter den både til hørselssenteret i hjernebarken og til den
"vestibulære" delen av hjernebarken. Likevel har man vanligvis
antatt at menneskets sacculus bare er et balanseorgan og ikke
spiller  noen  som helst  rolle  for  hørselen.  Dette  dogmet  har
imidlertid blitt utfordret jevnlig de siste 80 årene. I 1932, på det
sekstifemte årlige møtet i den øre- og hørselsfaglige foreningen
American Otological Society i Atlantic City, la den kanadiske
legen John Tait fram en provoserende artikkel med tittelen “Is
all hearing cochlear?” [Skjer alle hørsel gjennom sneglehuset?].
Han hevdet da at verken han eller andre forskere hadde funnet
noen sammenheng mellom sacculus og balansen – verken hos
fisk,  frosker  eller  kaniner  –  og  han  framsatte  derfor  den
påstand  at  også  hos  mennesker  er  sacculus  en  del  av
hørselssystemet. Konstruksjonen, sa han, tyder på at sacculus
er  utformet  for  å  oppdage  vibrasjoner  i  hodet,  herunder
vibrasjoner som oppstår når man snakker. I  dyr som puster
luft, påpekte han, "er sacculus en proprioseptor, et sanseorgan
for å registrere det som foregår inni oss selv, og er i bruk når vi
bruker stemmen og regulerer stemmebruken. Dette betyr at vi
hører vår egen stemme ved hjelp av to sanseorganer, mens vi
hører stemmen til sidemannen bare med ett." Tait hevdet med
andre ord at sneglehuset er en nyskapning som gjør at dyr som
puster luft kan høre luftbårne lyder, mens sacculus har beholdt
sin gamle funksjon som et følsomt sanseorgan for lyder som
ledes gjennom knoklene.

Siden den gang har det vist  seg at  en rekke pattedyr  og
fugler, samt marsvin, duer, katter og ekornaper hører gjennom
sacculus.  Elefanter  kan  bruke  sin  sacculus  til  å  høre
lavfrekvente  vibrasjoner  i  bakken  som  de  plukker  opp  og
frakter  til  sacculus  ved  beinledning.  Og  for  mennesker  har
audiologer utviklet en hørselstest der de avleser den elektriske
responsen  i  nakkemuskler  fra  lyd,  kalt  "vestibulært  utløst
myogent  potensial"  (VEMP).  Slik  kan  de  vurdere  hvordan
sacculus fungerer.  På denne testen skårer  selv personer  med
kraftig hørselstap på grunn av nevrologiske skader i det indre
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øret, ofte like godt som normalthørende. De hører altså gjen-
nom sacculus.

Lenhardt mente at ultralydhørsel kan skje både via snegle-
huset  og  gjennom  sacculus  hos  normalthørende  mennesker,
mens den bare går gjennom sacculus hos døve.

Mye peker i retning av at det som plager mennesker rundt
om i  verden  i  dag,  er  at  elektromagnetisk energi  i  ultralyd-
området – fra 20 kHz til 225 kHz – konverteres til lyd i snegle-
huset og / eller sacculus:

1. Folk klager ofte over en "lys, pipende tinnitus" som er så
høy som den lyseste tonehøyden de kan høre.

2. Puharich og Lawrence påviste at selv om ultralyd ikke er
hørbar når lyden kommer gjennom lufta, kan både hørende og
døve  høre  elektromagnetisk  energi  når  den  har  ultralyd-
frekvenser.

3.  Det  er  kjent  at  både  kalsiumkarbonatkrystallene  i
sacculus (otokonia) og de ytre hårcellene i sneglehuset er piezo-
elektriske, det vil si at de konverterer elektriske strømmer til
lyd.

4. Elektriske og magnetiske felt induserer elektriske strøm-
mer i kroppen. Styrken vil variere med frekvensen. Jo høyere
frekvensen  er,  desto  sterkere  blir  den  induserte  strømmen.
Disse prinsippene fra fysikken innebærer at samme elektriske
feltstyrke  vil  skape  1 000  ganger  mer  strøm ved  50 000  Hz,
altså  i  ultralydområdet,  enn  den  vil  skape  i  50 Hz-området,
som er i det hørbare lydområdet.

5. Terskelen for hvor svak lyd som kan høres i ultralyd-
området, er målt til å ligge like lavt som, eller lavere enn, det
som er hørselsterskelen ved 50 eller 60 Hz. Det går ikke an å
gjøre en nøye sammenligning, ettersom ultralyd kun kan høres
gjennom  beinledning,  mens  ekstremt  lave  frekvenser  høres
bedre  gjennom  lufta.  Men  legger  vi  de  typiske  hørsels-
terskelkurvene for luft-, bein- og ultralyd oppå hverandre, får
vi  en  samlet  kurve  som  ser  ut  omtrent  som  vist  i  grafen
nedenfor.23
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Det indre øret ser ut til å være rundt 5 til 10 ganger mer
følsomt for lyd ved 50 kHz enn ved 50 Hz. Det er derfor øret
kan være 5 000 til 10 000 ganger mer følsomt for elektriske og
magnetiske felt som har ultralydfrekvenser, enn når feltene har
de frekvensene som brukes i strømledningene, altså 50 og 60
Hz. At øret er langt mer lydfølsomt i hørselsområdets mellom-
register, skyldes i store trekk resonansegenskapene til det ytre,
midtre  og  indre  øret  før  lyden  omdannes  til  elektriske
impulser.24 Dette innebærer også at øret er mye mer følsomt
for elektriske strømmer når de har ultralydfrekvenser, enn for
strømmer som har frekvenser i den midtre eller lave delen av
hørselsområdet. At øret er så ufølsomt for elektromagnetiske
felt  rundt 50 -  60 Hz forklarer  hvorfor  vi  slipper å høre  en
summing fra strømnettet til enhver tid.

Ut fra diagrammer som er utgitt av Verdens helseorgani-
sasjon,25 er det mulig å anslå hva som er den laveste frekvensen
elektromagnetiske  felt  kan  ha  hvis  vi  skal  kunne  forvente  å
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høre den: Siden 1 pikoampere strøm er nok til å stimulere én
enkelt hårcelle og 50 pikoampere dermed trengs for å sette i
gang et piezoelektrisk signal i 50 hårceller – og 50 hårceller er
omtrentlig  det  antallet  som  kreves  for  å  utløse  et  hørsels-
inntrykk – kan man sammenholde denne strømmengden med
WHOs  diagrammer.  Det  viser  seg  å  være  denne  mengden
strøm  per  kvadratcentimeter  som  induseres  i  øret  ved  en
frekvens på 20 kHz, hva enten den kommer fra et magnetisk
felt på omtrent én mikrogauss, eller fra et elektrisk felt på ca.
10 millivolt per meter. Disse feltstyrkene er ganske så nærme
styrken på de elektriske og magnetiske feltene med ultralyd-
frekvenser  som  forurenser  vårt  moderne  miljø.26 Og  én
kvadratcentimeter er ganske nærme grunnflaten på menneske-
ørets sneglehus. Regnestykket går altså opp.

 Med andre ord kan vi forvente ut fra størrelsen på snegle-
huset  at  vi  vil  kunne  høre  de  elektromagnetiske  felt  i  våre
omgivelser  som,  litt  grovt  regnet,  har  frekvenser  mellom 20
kHz og 225 kHz. Det siste er dermed den øvre grensen for vår
ultralydhørsel.

Hvis sacculus er mer følsom for ultralyd enn sneglehuset,
kan disse  anslagene være  for  lave.  Den kanadiske  akustikk-
fysikeren Marek Roland-Mieszkowski minnet meg for noen år
siden på at  øret er følsomt for lyd med energinivåer som er
enda mindre enn 1-16 watt per kvadratcentimeter. Han forut-
satte at det kun er én prosent effektivitet når øret konverterer
elektrisk  energi  til  lydenergi.  I  så  fall  kan  øret  fange  opp
magnetiske felt på en hundredels mikrogauss og elektriske felt
på 100 mikrovolt per meter. Noen folk kan høre nordlys, og
beskriver lyden som en slags svisj, eller at den likner på den
hviskende lyden av silke.27 At det går an å høre nordlys, tyder
på at følsomheten ligger rundt nettopp dette nivået.28
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KILDER TIL ELEKTRISK LYD

Elektroniske forbruksartikler
Den 2. april 2000 vitnet Dave Stetzer, en tidligere elektronikk-
tekniker  fra  USAs  flyvåpen,  for  delstaten  Michigans
kommisjon for offentlige tjenester. Temaet var det han kalte
for  "ikke-lineære  laster".  Med  dette  uttrykket  mente  han
strømforbruket  til  "datamaskiner,  telefaksmaskiner,  kopi-
maskiner og mye annet elektronisk utstyr, så vel som diverse
utstyr  som inngår  i  strømnettet,  blant  annet  kondensatorer,
overvåkings- og bryterenheter og transformatorer som er laget
uten bevegelige deler". Alt dette utstyret – med andre ord stort
sett alt moderne elektronisk utstyr – skaper enorme mengder
høye  frekvenser  i  strømnettet,  fortalte  han,  og  fører  til  at
strømnettet, som ble utformet for bare å overføre 60 Hz strøm
[50 Hz i Europa], derfor ikke lenger klarer å holde på alt som
fyker  gjennom  det.  Han  forklarte  at  når  elektronene  i
ledningene passerer gjennom små digitale enheter, vibrerer de
ikke bare med 60 Hz [i USA], men de får frekvenser som er helt
oppe  i  ultralydspekteret  og  forbi  det  og  godt  inn  i
radiofrekvensområdet. Siden så mye som sytti prosent av all
elektrisk kraft som strømmer i ledningene til  enhver tid, har
passert gjennom én eller flere slike digitale enheter, blir hele
nettet massivt forurenset.

Stetzer beskrev først noen av de tekniske problemene som
dette medfører: Høye frekvenser øker temperaturen på lednin-
gene, forkorter levetida, forringer ytelsen og tvinger betydelige
mengder elektrisk strøm til å finne veien tilbake til kraftverket
gjennom bakken [såkalte "vagabonderende strømmer"] i stedet
for å gå tilbake gjennom en returledning. Fra alt elektronisk
utstyr kommer det høye frekvenser og "transienter" – tett i tett
med korte pulser med høy spenning. Transienter skaper for-
styrrelser  og skade på alle  andres elektroniske utstyr.  Dette,
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forklarte  han,  var  i  ferd  med  å  bli  dyrt  for  boligeiere,  for
bedrifter og for strømselskapene.

Enda verre, sa han, var at alle de høyfrekvente strømmene
som vandret gjennom bakken, og de høyfrekvente elektromag-
netiske  feltene  som  bølget  seg  fram  gjennom  lufta,  gjorde
millioner av mennesker syke. Samfunnet hadde benektet pro-
blemet  og  fortsatte  med  det,  og  Michigans  kommisjon  for
offentlige tjenester hadde heller ikke brydd seg om problemet.
Men  disse  feltene  og  jordstrømmene  gjorde  også  melkekyr
syke  overalt  i  Michigan,  noe  som  han  mente  truet  statens
økonomi.  Mens  Stetzer  snakket,  lyttet  kommisjonsmedlem-
mene denne gangen oppmerksomt.

"Under mine besøk på ulike gårder," fortalte han videre,
"har jeg sett til over 6 000 melkekyr og en del hester. Jeg har
sett skadede kyr med hovne ledd, åpne sår og andre sykdom-
mer, så vel som aborter og deformerte kalver. Jeg har til  og
med  observert  aborterte  tvillingkalver  der  den  ene  var  fullt
utviklet, mens tvillingen var grovt deformert. Talende nok lå
den deformerte tvillingen rett i en strømkrets som gikk gjen-
nom kuas bakbein."

"I tillegg", sa Stetzer til de måpende kommisjonsmedlem-
mene,  "har  jeg  også  observert  stressede  kyr,  kyr  som  er
motvillige til å gå inn i bestemte avlukker, selv til forings- og
melkestasjoner, og jeg har til  og med sett kyr som ikke ville
drikke vann, slik at de lepjet i seg vannet i stedet for å suge det
opp, slik kyr vanligvis gjør. Og jeg har sett et betydelig antall
kyr som har falt døde om, tilsynelatende uten noen grunn. Jeg
har  sett  kyr med ukontrollerte kramper langs hele  sida og i
musklene.  Artiklene  fra  Wisconsin-avisa  La  Crosse  Tribune

setter  søkelyset  på  dette  og  beskriver  presist  noen  av  de
forholdene  jeg  personlig  har  observert  på  gårder  både  i
Wisconsin,  Minnesota  og  Michigan.  Disse  symptomene  og
virkningene finner man slett ikke bare i Wisconsin. De fins alle
de steder jeg finner skitten strøm."
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Min første helseerfaring med moderne elektronikk skjedde
en gang på midten av 1960-tallet, da familien min kasserte sitt
gamle  fjernsynsapparat  med  radiorør  og  kjøpte  en  hel-
transistorisert modell. Idet kontakten ble satt i veggen, hørte
jeg en forferdelig høy lyd – selv om jeg var i den andre enden
av huset med vegger og dører i mellom – en lyd som det lot til
at  ingen  andre  kunne  høre.  Det  var  mitt  første  møte  med
elektronikkalderen.  Jeg beskyttet  meg selv  ved ikke  å  se  på
fjernsyn.  Det  er  en av grunnene til  at  jeg  fra  den dagen jeg
flyttet ut hjemmefra og til  dags dato aldri har hatt noe TV-
apparat.

Den slags  hørselsubehag  var  ikke noe stort  problem – i
hvert fall ikke for meg – fram til på 1990-tallet. Så lenge jeg
holdt meg unna TV og datamaskiner, hadde omgivelsene der
jeg valgte å bo, for det meste naturlige lyder, så det var lett å
finne fullstendig ro.

Men en gang på 1990-tallet skjedde forandringen, og den
skjedde så gradvis at jeg ikke kan si når jeg skjønte at nå var
det  ikke  lenger  mulig  å  finne absolutt  stillhet  noe sted.  Det
skjedde etter 1992 da jeg leide en hytte i det nordlige Ontario –
for der var det fortsatt stille. Det må ha vært før 1996, året jeg
flyktet unna den nye invasjonen av digitale basestasjoner i mitt
hjemlige New York for å redde livet. Siden 1996 har jeg ikke
funnet  noen  tilfluktssteder,  ikke  noe  sted  i  Nord-Amerika
overhodet, der jeg kan slippe unna den forferdelige lyse pipe-
lyden som jeg første gang hørte da jeg var omtrent femten. I
1997  prøvde  jeg  å  slippe  unna  den  i  en  underjordisk  hule  i
Clarksville i staten New York, men klarte det ikke. Lyden ble
riktignok langt svakere under bakken, men den ble ikke borte.
I 1998 søkte jeg stillheten i Green Bank i West Virginia, der det
astronomiske  observatoriet  har  gjort  området  til  det  eneste
stedet på jord der loven forbyr radiobølger – men jeg fant den
ikke.  Lyden  ble  ikke  engang  svakere.  Jeg  kan  gjøre  lyden
sterkere ved å slå på noe elektronisk utstyr, og svakere igjen
ved å slå det av, men jeg kan ikke få lyden bort, ikke engang
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ved å slå av hovedbryteren til all strømmen i huset mitt. Jeg
kan høre når apparater slås av og på i naboens hus. Og uten
forvarsel og uten at jeg har noen forklaring, blir lyden plutselig
mye høyere i nabolaget der jeg bor. Det blir roligere når det er
strømbrudd, men stille blir det aldri. Pipingen ligger på 17 000
Hz, som er den høyeste tonen jeg kan høre.

Lavfrekvente lyder
Mellom to og elleve prosent av befolkningen hører stadig en
lavfrekvent brumming, i USA kjent som "The Hum".29 Dette er
færre  enn  de  som  hører  den  høyfrekvente  pipelyden,  men
virkningen av brummingen kan være mye mer plagsom. På det
beste kan den høres ut som en dieselmotor på tomgang et sted i
det fjerne. I  verste fall  får  den hele kroppen til  å vibrere og
skaper  intens  svimmelhet,  kvalme  og  oppkast,  forstyrrer
nattesøvnen  og  gjør  folk  helt  avkreftet.  Brummingen  har
drevet folk til selvmord.

Den mest  sannsynlige  kilden  til  Brummingen er  kraftige
radiosendinger med frekvenser i ultralydens område, fordi de
moduleres  med ekstremt lave frekvenser  for  å  kommunisere
med  ubåter.  For  å  trenge  ned  i  havdypene,  kreves  det
radiosignaler med enorm kraft og lange bølgelengder. Frekven-
sene kalles VLF (veldig lav frekvens) og LF (lav frekvens) og
ligger i samme frekvensområdet som ultralyd. De amerikanske
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militære systemene som for øyeblikket (2017) er i bruk til dette
formålet,  består  av  enorme  antenner  en  rekke  steder:
delstatene Maine, Washington, Hawaii, i California, i Nord-
Dakota, Puerto Rico, og på Island, i Australia, Japan og Italia.
I  tillegg fins det seksten mobile antenner om bord på fly på
hemmelige  steder  til  hemmelige  tider.  Landanlegg  av  denne
typen  drives  også  av  Russland,  Kina,  India,  England,
Frankrike, Sverige, Japan, Tyrkia, Hellas, Brasil og Chile, og
av  NATO  i  Norge,  Italia,  Frankrike,  Storbritannia  og
Tyskland.

Siden  bølgelengdene  er  så  lange,  er  hver  VLF-antenne
enormt  stor.  Antenne-systemet  på  Cutler  i  delstaten  Maine,
som har vært i drift siden 1961, har form som to gigantiske,
sekstaggede  stjerner  og  dekker  en  halvøy  på  nesten  fem
kvadratkilometer.  Antennene holdes oppe av 26 tårn som er
innpå 300 meter høye. Anlegget sender med maksimal effekt på
1,8 millioner watt. Anlegget i Jim Creek i staten Washington
ble bygget i 1953 og har en sender på 1,2 millioner watt. Selve
sendeantenna er spent opp mellom to fjelltopper.

De  lave  frekvensene  som  kreves  for  å  trenge  ned  i
havdypene, begrenser overføringshastigheten meldingene kan
overføres  med.  De  amerikanske  stasjonene  sender  en  såkalt
binær kode på 50 pulser per sekund, noe som passer med den
Brum-frekvensen  som de  fleste  hører  i  dag.  Det  forbedrede
systemet som USAs marine nylig vedtok å innføre, bruker flere
kanaler  slik  at  det  kan overføres  mer  data,  men hver  kanal
sender fortsatt pulser med 50 Hz frekvens. I tillegg kommer at
selve  binærkoden  skapes  av  at  det  brukes  to  ulike
ultralydfrekvenser som ligger 50 Hz fra hverandre i frekvens.
Disse signalene blir dermed modulert dobbelt opp ved omtrent
den samme frekvensen som plager mennesker over hele verden.

Geologiprofessor  David  Deming  ved  universitetet  i
Oklahoma hørte selv Brummingen og satte i gang å undersøke
den. Han konsentrerte seg om det mobile TACAMO-systemet
("Take  Charge  and  Move  Out").  TACAMO-fly  har  lange
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antenner på slep etter seg og har flydd jevnlig ut fra flybasen
Tinker  Air  Force  Base  i  Oklahoma  City  siden  1963.  Den
maksimale sendestyrken til hver av disse luftbårne senderne er
200 000 watt. De bruker en rekke frekvenser mellom 17,9 og
29,6 kHz, som er dobbeltmodulert  med 50 Hz forskjell,  slik
som  alle  de  andre  VLF-anleggene  som  kommuniserer  med
ubåter.  Marinens  TACAMO-fly  er  alltid  på  lufta  når
Brummingen høres i Oklahoma. Flyene letter fra Oklahoma og
flyr  til  Travis  Air  Force  Base  i  California  og  til  Naval  Air
Station Patuxent River i Maryland. Derfra flyr flyene seks- til
ti-timers  oppdrag  i  fastlagte  runder  over  Atlanterhavet  og
Stillehavet.

Også LORAN-systemet fortjener å bli nevnt her: Det er et
annet  kommunikasjonsnettverk  som  bruker  frekvenser  i
ultralydområdet  og  sender  pulser.  Det  stoppet  sin
sendevirksomhet i Nord-Amerika i 2010, men er fortsatt i bruk
i enkelte deler av verden og kan godt komme til å gjenoppstå i
USA: LORAN, som står for LOng RAnge Navigation [lang-
distansenavigasjon],  er  et  gammelt  nettverk  av  ekstremt
kraftige,  landbaserte  radiofyrtårn  for  navigasjon.  Men  nå
fyller  GPS-satellitter  samme funksjon  som globalt  posisjons-
bestemmelsessystem.  LORAN kan  ha  stått  bak  de  tidligste
meldingene om Brummingen i England, så vel som den kjente
Brummingen  i  Taos  i  New  Mexico,  som ble  gjenstand  for
offentlig granskning i 1992.

LORAN-C  opererer  på  frekvensen  100  kHz  og  sender
pulser  på  frekvenser  som danner  multipler  av  10  til  17  Hz,
avhengig av sted. [Altså f.eks. 12 Hz, 24 Hz, 36 Hz, osv.] De
første LORAN-C-stasjonene ble bygget langs USAs østkyst i
1957 i Martha's Vineyard i Massachusetts, i Jupiter i Florida,
og på Cape Fear i Nord-Carolina. De ble lagt under den ameri-
kanske kystvaktens kontroll. På slutten av 1950-tallet ble det
også bygget kjeder av LORAN-C-stasjoner rundt Middelhavet
og  langs  Norskehavet,  og  i  1961  kom  det  nye  kjeder  av
LORAN-C-anlegg på lufta i Beringhavet og i Stillehavet, med
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Hawaii som midtpunkt. Det var ikke det første langdistanse-
systemet for navigasjon,  men forgjengeren,  LORAN-A, ope-
rerte  med  frekvenser  mellom 1 850  og  1 950  kHz og  sendte
dermed ikke i ultralydspekteret.

Mine egne første møter med Brummingen skjedde så langt
tilbake  som i  1983,  da  jeg  første  gang  flyttet  til  et  avsides-
liggende og forøvrig stille naturreservat i redwood-skogene ved
Mendocino i California. Riktignok ligger Cornell-universitetet
der jeg var student, ganske nær LORAN-stasjonen på 800 000
watt i Seneca. Den ble satt i drift i 1978 og jeg ble uteksaminert
fra college der alt i 1971, så jeg hørte aldri noe til Brummingen
derfra. Men i Mendocino ble jeg holdt våken av den. Som så
mange andre trodde jeg først at jeg hørte en fjern motor eller
generator – inntil det gikk opp for meg at denne ulyden fulgte
meg selv  på campingturer  dypt inn  i  veiløs  villmark i  Cali-
fornias nordområder. Tonehøyden jeg hørte, var omtrent en

♭lav Ess (E ) – som tilsvarer omtrent 80 Hz. Jeg oppdaget også
at  selv  på  dager  da  Brummingen  ikke  var  der,  kunne  jeg
underlig nok få den i gang igjen i hodet mitt dersom jeg spilte
piano i  Ess-dur  – nærmest som om det fantes  en Ess-piano-
streng i hodet som ga resonans av ren medfølelse. 

Da en tjenestemann fra kystvakta noen år seinere fortalte
meg at det var en LORAN-antenne i Middletown, rundt 170
kilometer  unna,  begynte  jeg  å  ane  at  dette  kunne  være
forklaringen  på  den  irriterende  og  underlige  Brummingen.
Tjenestemannen  hadde  tilfeldigvis  nevnt  at  signalet  var  så
kraftig at folkene som jobbet på anlegget kunne høre det. Så
jeg kom meg i bilen en morgen og la ut på den tre timers lange
kjøreturen dit. Da jeg var på én kilometers avstand fra det 63-
etasjers høye radiofyrtårnet, begynte ørene mine å gjøre vondt.
Og  nå  hørte  jeg  ikke  bare  den  vanlige  80  Hz  pulserende
Brummingen, men jeg begynte også å høre en renere tone som
lå en oktav lavere, altså rundt 40 Hz. Jeg fikk et eksemplar av
brukerhåndboka til LORAN-C fra kystvakten og av den fant
jeg  ut  at  LORAN-C-signalene  her  på  USAs  vestkyst  ble
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gjentatt med en hyppighet på nesten nøyaktig 10 Hz. Det lot
altså  til  at  jeg  hørte  den  fjerde  og  åttende  harmoniske
overtonen.  Ytterligere  studier  av  håndboka  ga  meg
forklaringen:  Kjeden med LORAN-anlegg  som ble  kalt  The
West  Coast  Chain,  besto  av  fire  stasjoner,  denne  ene  i
Middletown,  en  i  George  i  delstaten  Washington  og  to  i
Nevada. De sendte én gang hvert tiendedels sekund i nøyaktig
tidsrekkefølge.

Fallon ...  George ...  Middletown ... Searchlight ..............
Fallon ... George ... Middletown ... Searchlight .......... .... Det
tok nøyaktig ett tjuedels sekund å overføre hver signalsekvens,
og  de  ble  sendt  fra  hvert  av  de  fire  radiofyrtårnene.  Det
innebar  at  signalene  måtte  starte  med  ett  åttidels  sekund
mellom hvert av dem og overlappe. Slik ble det skapt korte
signal-rekker – pulser – på 80 Hz. Dermed ble også den åttende
harmoniske  overtonen  av  grunnfrekvensen  på  10  Hz
forsterket.  Dersom  man  ser  på  signalene  parvis  –  Fallon-
George og Middletown-Searchlight – gir det korte pulser på 40
Hz,  som  betyr  at  også  den  fjerde  harmoniske  over
grunnfrekvensen  forsterkes.  At  Middletown-signalet  ble  så
dominerende  når  man kom tett  innpå radiofyrtårnet,  sørget
antakelig for at også den fjerde harmoniske ble hørbar.

På denne tida var Taos-Brummingen kjent, så jeg lurte på
om også den hadde sin årsak i LORAN. Taos-Brummingen ble
undersøkt  av  et  team av  forskere  fra  både  Los  Alamos  og
Sandia National Laboratories, som begge driver med forskning
på  sikkerhet  og  våpensystemer,  og  forskere  fra  flyvåpenets
Phillips  Laboratory  og  fra  University  of  New Mexico.  Som
man  kunne  forvente,  fant  de  ingenting.  Men  tre  ting  i
rapporten  var  iøynefallende:  For  det  første  at  av  de  1 440
innbyggerne i Taos-området som besvarte spørreskjemaunder-
søkelsen,  hadde  161  hørt  Brummingen.  For  det  andre  fikk
forskningsteamet reaksjoner ikke bare fra innbyggerne i Taos,
men fra folk over hele den nordlige halvkule som hadde hørt
om undersøkelsen. De kontaktet teamet for å fortelle at de ble
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plaget av samme slags lyd. For det tredje fortalte de som hørte
Brummingen at de frekvensene de hørte, varierte fra 32 Hz til
80 Hz, og flere utdannede musikere identifiserte tonen nær 41
Hz. Den sørlige og midtre kjeden med LORAN-anlegg hadde
en repetisjonshyppighet på 10,4 Hz, og den fjerde harmoniske
blir da 41,6 Hz. Den tredje harmoniske er 31,2 Hz. Tilsynela-
tende hørte mange mennesker også den åttende harmoniske.
Det  fins  også  rikelig  med  andre  gode  indikasjoner  på  at
LORAN-C var årsaken til Brummingen i Taos.

Den  sørlige  og  midtre  sentrale  kjeden  var  den  eneste
LORAN-kjeden som hadde seks radiofyrtårn, og Taos var nær
det  geografiske  midtpunktet  mellom dem. Denne kjeden ble
bygget fra 1989 til 1991 og fullstendig ferdigstilt og satt i drift i
april  1991,  akkurat  da  innbyggerne  i  Taos  begynte  å  klage.
Den samlede elektriske feltstyrken fra de seks stasjonene, målt
ved Taos, var omtrent 30 millivolt per meter, som er mer enn
nok til å utløse et hørselsinntrykk.30

Noen av de andre brummingene rundt om i verden synes
også  å  være  forårsaket  av  LORAN-C.  LORAN-C-kjeden  i
Norskehavet – med stasjoner i Norge, på Jan Mayen, Island og
Færøyene – ga dekning også i England fra 1959. Den britiske
Brummingen, som er blitt rapportert omtrent siden den gang,
ble plutselig svakere rundt 1994 – det året Island slo av den
kraftigste LORAN-stasjonen i hele kjeden. Lyden økte i styrke
igjen i 1996 – samtidig som en ny stasjon på Værlandet i Sør-
Trøndelag ble satt i drift for på ny å gi bedre dekning på de
britiske  øyer.  Den  nye  stasjonen  ga  for  første  gang  også
dekning til  området  rundt innsjøen Vänern i  Sverige  –  hvor
Brummingen først ble rapportert nettopp i 1996.

Jeg  kan  også  tilføye  nok  en  liten  bit  fra  mine  egne
erfaringer: Jeg bor nå i Santa Fe i New Mexico, ikke så langt
fra Taos – og hører Brummingen bare en sjelden gang i blant.
Mesteparten av tida kan jeg ikke høre den, og den er ikke en
lav Ess som den en gang var. Nå er den nærmere en lav A eller
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♭Ass (A ), som tilsvarer de frekvensene USAs marine bruker i
sin ubåtkommunikasjon.

Mens jeg skriver disse ordene, bygges det ut et forbedret
LORAN-C-nettverk – eLORAN – flere steder i verden for å
sikre at et reserve navigasjons- og klokkesystem er operativt i
tilfelle  GPS-satellittene  svikter  eller  signalene  fra  dem
forstyrres. eLORAN er avhengig av de samme uhyre kraftige
langbølgede  radiosendingene  som  før,  men  har  i  tillegg  en
datakanal  som gir  mye større posisjonsnøyaktighet.  Det blir
også  bygget  et  nettverk  av  mottakerstasjoner,  som  kalles
differensial-LORAN eller  DLoran,  for  å  få  til  en  posisjons-
nøyaktighet på under 10 meter. Mottakerstasjonene overvåker
de  kraftige  eLORAN-signalene  og  sender  ut  korrigerings-
faktorer  over  datakanalen,  eller  over  mobilnettet,  til  lokale
sjøfolk.  Sør-Korea  opererer  for  øyeblikket  fem  eLORAN-
stasjoner, og planlegger å plassere ut 43 DLoran-stasjoner for å
oppnå  full  landsomfattende  dekning.  India,  Russland,  Kina,
Saudi-Arabia  og  Iran  planlegger  å  plassere  ut  lignende
systemer som kan samarbeide. Situasjonen i Europa og USA er
mindre  sikker.  Frankrike,  Norge,  Danmark  og  Tyskland
avviklet  sine  LORAN-C-signaler  ved  utgangen  av  2015  og
forbereder seg på å demontere radiotårnene sine. Men i USA er
det  190  meter  høye  LORAN-C-tårnet  i  Wildwood  i  New
Jersey foreløpig tilbake på lufta for første gang på fem år, nå
under  administrasjon  av  Sikkerhetsdepartementet.  Et
lovforslag  (National  Positioning,  Navigation,  and  Timing
Resilience  and  Security  Act  of  2015)  er  lagt  fram for  USA
kongress  for  å  få  bygget  et  landsdekkende  eLORAN-system
som  reserveløsning  for  det  globale  posisjoneringssystemet
(GPS). Forslaget innebærer at det innen tre år skal bygges et
bakkebasert  posisjoneringssystem med høyeffekts  sendere på
frekvensen 100 kHz for å kunne trenge dypt ned i bakken og
inn i bygninger over hele USA. For å holde LORAN-C gående,
få det i  drift  igjen i  Europa, og overføre det fra offentlig til
privat  kommersiell  drift,  er  det  opprettet  to  søsterselskaper,
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Taviga  LLC  og  Taviga  Ltd.,  i  henholdsvis  USA  og  Stor-
britannia.

For å undersøke om nedstengningen av de fleste LORAN-
C-stasjonene i Europa hadde noen virkning på Brummingen i
den  delen  av  verden,  sjekket  jeg  en  verdensomspennende
database over rapporter om Brummingen som ble vedlikeholdt
av Glen MacPherson, en instruktør ved University of British
Columbia.  1.  januar  2016,  dagen  etter  at  LORAN-C skulle
stenges  ned,  meldte  folk  fra  Skottland  og  Nord-Irland  at
Brummingen plutselig hadde stanset en gang mellom kl. 02.00
og kl. 03.00 samme morgen.

ANDRE KILDER TIL ULTRALYDSTRÅLING 

Kringkasting av tidssignaler
USAs nasjonale institutt for standarder og teknologi sender et
tidssignal  som  synkroniserer  såkalte  "atom-ur"  og  radio-
kontrollerte klokker over hele Nord-Amerika. Signalet sendes
fra  Fort  Collins  i  Colorado  som  et  60  kHz  signal  fra
radiostasjonen WWVB. Det er også tydelig nok til å brukes i
deler  av  Sør-Amerika  og  Afrika  om  kvelden  og  natta.
Tidssignalstasjoner som bruker ultralydfrekvenser sender også
fra Anthorn i England, fra Hagane- og Ootakadoya-fjellene i
Japan, fra Mainflingen i Tyskland og fra Lintong i Kina.

Sparepærer
Som om de var rammet av en smittsom form for galskap, har
land  etter  land  falt  som  dominobrikker  for  myten  om  at
fluorescerende lys – lysstoffrør – skulle være bra for miljøet.
Cuba  var  det  første  landet  som  forbød  alt  salg  av  vanlige
glødelamper – pærer som har kastet et mykt skinn over våre
mørke  kvelder  i  hundreogtrettifem  år.  Det  skjedde  i  2007.
Australia forbød import av glødelamper i november 2008, og
av salg ett år seinere. EU avsluttet en treårig utfasingsperiode
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den  1.  september  2012  og  Kina  forbød  100  watts  pærer  en
måned seinere, med totalforbud planlagt til 2016. Brasilianere
kan siden 1. juli 2015 ikke lenger få kjøpt tradisjonelle pærer
på 60 watt eller sterkere. Canada og USA, som hadde planlagt
å forby 100-watts pærer i 2012, bøyde midlertidig av i møte
med sterk folkelig motstand.

Og det er folket som har rett. Fluorescerende pærer avgir
et  skarp  lys  og  de  inneholder  kvikksølvdamp  som  avgir
ultrafiolett  stråling  når  den  aktiveres  av  høy  spenning.
Innsiden  av  glasset  er  belagt  med  en  kjemikalie  som  avgir
synlig lys når den rammes av den ultrafiolette strålingen. Alle
fluorescerende pærer virker på den måten – uten unntak. Alle
hjem og bedrifter vil før eller siden knuse en slik pære og bli
forurenset  med  kvikksølvstøv  og  damp,  bare  de  bruker
fluorescerende pærer lenge nok. Og søppelplasser verden over
blir tungt forurenset av kvikksølv fra milliarder av ødelagte og
oppbrukte  lysstoffrør  og  -pærer.  For  ikke  å  nevne  det
ubeleilige faktum at lite energi, hvis noe overhodet, blir spart
med  mindre  du  bor  i  tropene.  Om  sommeren  produserer
riktignok  glødelamper  bortkastet  varme  og  bidrar  i  varme
strøk til økt etterspørselen etter klimaanlegg. Men om vinteren
får  vi  det  igjen  fordi  varmen  fra  lyspærene  varmer  opp
hjemmene våre. Når vi mister den ekstra varmekilden, må vi
kompensere  for  tapet  ved å  brenne mer  ved,  olje  eller  gass,
eller bruke mer strøm. I USA har vi antakelig verken tapt eller
vunnet  noe  særlig  rent  miljømessig.  Men  i  Canada,  for
eksempel, som får nesten all sin elektrisitet fra vannkraft, har
forbudet mot glødelamper utvilsomt vært feil. Det har i stedet
bidratt  til  å  øke  forbruket  av  fossilt  brensel,  sende  mer
karbondioksid ut i atmosfæren, og til  å forverre den globale
oppvarmingen.

Til det ene feilgrepet føyer seg det neste: Alle produsenter
av fluorescerende pærer presses av de regulerende myndigheter
til  å  gjøre  dem enda mer  energieffektive.  Det  gjør  de  ved å
gjøre denne skadelige situasjonen enda verre. For de fester en
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mini-radiosender til hver eneste pære. Radiobølgene aktiverer
nemlig kvikksølvdampen uten at den må utsettes  for så høy
spenning. Alle kompakte fluorescerende pærer i dag, og en stor
prosentandel av fluorescerende lysstoffrør, aktiveres med disse
radiosenderne, som kalles "elektronisk ballast" eller "elektro-
nisk forkopling". Frekvensene som brukes er mellom 20 og 60
kHz, og befinner seg i frekvensområdet for hørbar ultralyd. At
denne  typen  belysning  fins  overalt,  og  at  det  blir  stadig
vanskeligere  å  skaffe  vanlige  glødelamper,  selv  der  hvor  de
fortsatt  er  lovlige,  betyr  at  fluorescerende  pærer  er  blitt  en
dominerende kilde til stråling med ultralydfrekvenser i hjem og
bedrifter, så vel som i strømnettet, over hele verden. Så godt
som all strøm som flyter gjennom strømnettet og i bakken, er i
noen grad forurenset med 20 til 60 kHz etter at den har passert
hundrevis eller tusenvis av disse radiosenderne på vei til neste
forbruker,  eller  tilbake  til  nettselskapets  kraftstasjon.  Og
ettersom de elektroniske ballastene sender ut så mye elektrisk
forvrengning på nettet, sender dagens fluorescerende pærer ut
målbar energi med frekvenser langt opp i mikrobølgeområdet.
USAs  regulerende  myndighet,  FCC,  har  fastsatt  regler  som
tillater  hver  sparepære  å  avgi  mikrobølgestråling  med
frekvenser opp til 1 000 MHz, med en feltstyrke på opptil 20
mikrovolt per meter, målt i en avstand på 30 meter fra pæren.

LED-pærer,  som  også  tilbys  som  erstatning  for  gløde-
lamper,  er  ikke  bedre.  De  inneholder  elektroniske  kompo-
nenter  som konverterer  vekselstrømmen  i  våre  hjem til  lav-
spennings likestrøm. Disse komponentene, som kalles "strøm-
forsyning med brytermodus", opererer ved ultralydfrekvenser
og  beskrives  mer  utførlig  nedenfor  i  avsnittet  om  data-
maskiner.

Dessverre  bøyde  de  nordamerikanske  myndighetene  av
bare midlertidig. Canada forbød offisielt de fleste typer gløde-
lamper fra 1. januar 2015, og den amerikanske innsatsen for å
få  utsatt  glødelampens  død  endte  med  det.  De  siste  eksem-
plarene av Edisons særdeles langlivede oppfinnelse forsvant et
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par måneder seinere ut av butikkhyllene der jeg bor. Den milde
glødelampen  har  forsvunnet  fra  store  deler  av  kloden.  Bare
spesialpærer og halogenlamper er igjen, og mange land forbyr
dem også. Glødelamper er fortsatt helt lovlige i det meste av
Afrika, det meste av Midtøsten, i store deler av Sørøst-Asia og
på alle øy-statene i Stillehavet.31

Mobiltelefoner og mobilmaster
Strålingen  som mobiltelefoner  og  mobilbasestasjoner  sender
ut, forestiller vi oss først og fremst som mikrobølget stråling.
Men strålingen blir modulert slik at det samtidig oppstår en
forvirrende blanding av langt lavere frekvenser som menneske-
kroppen fanger opp, akkurat som en radiomottaker: GSM var
det første globale mobiltelefonisystemet og har lenge har vært i
bruk av de fleste selskaper i verden, i USA bl.a. av AT&T og
T-Mobile. [Det norske Televerket var en hovedaktør i utvik-
lingsarbeidet.]  Strålingen  fra  GSM-basestasjoner  og  mobil-
telefoner og har komponenter med mange ulike frekvenser –
0,16 Hz,  4,25 Hz,  8 Hz,  217 Hz,  1 733 Hz,  33 850 Hz  og
270 833 Hz. I tillegg er det mikrobølgede frekvensområdet som
bærefrekvensen bruker, delt opp i 124 kanaler. Hver av disse
bærebølgene har et frekvensområde som er 200 000 Hz bredt,
og alle kanalene kan være i bruk samtidig av flere brukere, slik
at omtrent tusen mobiltelefonbrukere kan kommunisere sam-
tidig innen samme geografiske dekningsområde. Dette skaper
en flora av harmoniske overtoner.

Selv  om  GSM er  en  "2G"-teknologi,  har  den  ikke  for-
svunnet. 3G- og 4G-nettverkene som de nyere smarttelefonene
bruker,  ligger  som  egne  "lag"  oppå  GSM-nettverkene.  3G-
systemet, eller UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System),  er  likefullt  helt  forskjellig  fra  GSM og  inneholder
moduleringskomponenter med utgangspunkt i frekvensene 100
Hz, 1 500 Hz, 15 000 Hz og 3 840 000 Hz. 4G-systemet, som
også kalles LTE (Long Term Evolution), moduleres ut fra enda
lavere  frekvenser,  som  omfatter  100 Hz,  200 Hz,  1 000  Hz,
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2 000  Hz  og  15 000  Hz.  I  4G er  bærefrekvensen  delt  inn  i
hundrevis av 15 kHz brede under-bærefrekvenser, som fører til
enda flere harmoniske overtoner. Og siden smarte telefoner og
eldre telefoner av forskjellige årganger eksisterer side om side,
må  alle  mobilmastene  ha  basestasjoner  for  alle  de  ulike
modulasjonsfrekvensene,  gamle  så  vel  som  nye.  Ellers  ville
eldre  telefoner  slutte  å  virke.  AT&T sine  mobilmaster,  for
eksempel, sender derfor nå om dagen ut følgende modulasjons-
frekvenser  samt  harmoniske  overtoner  av  disse  frekvensene:
0,16 Hz, 4,25 Hz, 8,33 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 217 Hz, 1 000 Hz,
1 500 Hz, 1 733 Hz, 2 000 Hz, 15 000 Hz, 33 850 Hz, 270 833
Hz og 3 840 000 Hz – og i tillegg overtoner over 15 000 Hz og
200 000  Hz.  Og  da  har  vi  ikke  en  gang  tatt  for  oss  de
mikrobølgede  bærefrekvensene  rundt  700  MHz,  850  MHz,
1 700 MHz, 1 900 MHz og 2 100 MHz. Som den sagnomsuste
frosken som langsomt ble kokt, er vi alle nedsenket i en stor
strålegryte. Intensiteten øker, virkningene er umerkelige, men
likevel vet vi at de er der.32

Mobiltelefoner  bruker  en  høyere  andel  av  sin  energi  på
lave frekvenskomponenter enn basestasjonene gjør.33 Det kan
være  forklaringen  på  den  høye  forekomsten  av  "tinnitus"  –
som altså ikke er  tinnitus  i  egentlig  forstand – blant  mobil-
brukere  med  ellers  normal  hørsel.  I  2003,  på  en  tid  da
mobiltelefoner ikke var i så allmenn bruk som i dag, var det
fortsatt  mulig  å  gjøre  epidemiologiske  studier  der  man
sammenliknet brukere og ikke-brukere. Et forskerteam under
ledelse  av  Michael  Kundi  ved  det  medisinske  universitetet  i
Wien, sammenlignet pasienter med og uten tinnitus ved en øre-
nese-hals-klinikk.  De fant  en  større  forekomst  av  tinnitus  –
ofte  i  begge  ører  –  blant  mobilbrukerne  enn  blant  ikke-
brukerne, og et klart mønster av mer tinnitus jo mer mobil-
bruk.34 Jo flere minutter mobilbruk, jo mer tinnitus.
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Fjernkontroller
De  fleste  fjernkontroller  som  brukes  til  TV  og  slikt,
kommuniserer ved hjelp av infrarød stråling. Men de infrarøde
signalene,  som jo  også  er  elektromagnetisk  stråling,  bruker
pulser  som er satt  opp med frekvenser på mellom 30 og 60
tusen  ganger  per  sekund,  altså  midt  i  ultralydspekteret.  De
fleste  dingser  som  åpner  garasjeporter  og  bildører,  bruker
bærebølger  rundt  315 MHz (Nord-Amerika)  eller  434  MHz
(Europa) og har pulser med 50 kHz frekvens eller lavere, altså i
ultralydspekteret.

Digitalt utstyr og moderne strømforsyninger
I 1977 skjenket Apple verden en revolusjonerende ny enhet –
etter  hvert kjent  som den personlige  datamaskinen.  Den ble
drevet  av  en  smart  ny-utforming:  en  "strømforsyning  med
brytermodus",  på  engelsk  "switch  mode  power  supply",
forkortet SMPS. Hvis du har en bærbar PC eller et nettbrett, er
dette den lille transformatoren/laderen som sitter på ledningen
som du plugger inn i  veggen. Den nye versjonen som Apple
skjenket verden, var mye lettere  i  vekt,  mer effektiv  og mer
allsidig enn tidligere teknologier  som var i bruk for å levere
lavspennings likestrøm til elektrisk utstyr. Den hadde bare én
klar ulempe: i stedet for å levere bare ren likestrøm, forurenset
den  samtidig  det  elektriske  strømnettet,  jordkloden,  atmos-
færen  og  til  og  med  det  ytre  verdensrommet  med  et  bredt
spekter av ulike frekvenser. Men nytten var så stor at den raskt
ble uunnværlig for den oppblomstrende elektronikkindustrien.
I dag er datamaskiner, fjernsyn, telefakser, mobiltelefonladere
og det meste annet av elektronisk utstyr som brukes hjemme
og på jobb, avhengig av denne formen for strømforsyning.

Måten den virker på forklarer hvorfor den skaper så mye
elektrisk forurensning:  I  stedet  for å  regulere  spenningen på
tradisjonell  måte  med  variable  motstander,  slår  en  strøm-
forsyning med brytermodus strømmen av og på titusenvis til
hundretusenvis av ganger per sekund. Ved å dele opp strøm-
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men på denne måten i litt flere eller litt færre stykker, kan disse
små  enhetene  regulere  spenningen  veldig  presist.  Men  de
forandrer  både  50  Hz-strømmen  (bl.a.  i  Norge)  og  60-Hz-
strømmen  (i  USA)  til  noe  helt  annet.  Den  typiske  strøm-
forsyning med brytermodus opererer med en frekvens mellom
30 og 60 tusen Hz.

Datamaskiner  og  alt  annet  elektronisk  utstyr  som inne-
holder digitale kretser, sender også elektromagnetisk stråling i
ultralydområdet fra andre komponenter. Det er lett å sjekke
med en gammeldags AM-radio. Bare still inn stasjonssøkeren
på den laveste frekvensen (ca. 530 kHz) og hold den nær en
datamaskin eller en mobiltelefon, TV, faksmaskin eller til og
med en håndholdt kalkulator – og du får høre en rekke høye
skrikelyder fra radioens høyttaler.

Det du hører, kalles "radiofrekvens-interferens" og mye av
det er harmoniske overtoner fra elektromagnetiske utslipp som
foregår i ultralydens frekvensområde. En bærbar datamaskin
produserer  slik  lyd  selv  når  den  går  på  batteri.  Når  den  er
koblet  til  strømnettet,  vil  strømforsyningen  ikke  bare  gjøre
denne støyen sterkere,  men spre den til  strømledningsnettet.
Fra  huset  ditt  ledes  den  ut  på  strømforsyningsnettet  i
nabolaget,  inn i  alle  andres hjem og langs jordingsledningen
ned  i  bakken.  Strømnettet  og  selve  bakken  blir  dermed
forurenset  med  ultralydfrekvenser  fra  milliarder  av  data-
maskiner av alle slag, og blir i seg selv antenner som utstråler
energi med ultralydfrekvenser gjennom atmosfæren og videre
utover.

Dimmere – elektroniske regulatorer
En annen enhet som deler opp de 50 eller 60 svingningene som
strømmen i  strømnettet  har  per  sekund,  er  dimmerbryteren,
som  vi  nå  bruker  overalt.  Også  her  har  den  tradisjonelle
teknologien,  den variable  motstanden,  blitt  erstattet  med en
elektronisk versjon. Løsningen er annerledes her enn i de nye
transformatorene. Den moderne dimmebryteren avbryter bare
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strømmen  to  ganger  per  svingning,  men  resultatet  blir  det
samme: De brå av- og på-bruddene i strømforsyningen skaper
skitten strøm. I stedet for en jevn strøm med 50 eller 60 "glatte
sinuskurver"  per  sekund,  får  du  en  rotete  blanding  av  all-
verdens  overharmoniske  frekvenser  som  strømmer  gjennom
lyspæren,  forurenser  husets  ledninger  og  irriterer  nerve-
systemet. En stor del av disse uønskede frekvensene er i ultra-
lydområdet.

Kraftlinjer
Så tidlig som på 1970-tallet rapporterte Hiroshi Kikuchi ved
Nihon-universitetet  i  Tokyo  at  det  fantes  store  mengder
høyfrekvente strømmer på kraftnettet som kom fra transfor-
matorer,  motorer,  generatorer og elektronisk utstyr.  Og han
fant at noe av dette strålte ut i verdensrommet. På bakkenivå
ble  det  målt  stråling fra  både  lavspente  og høyspente  kraft-
ledninger  på  så  lang  avstand  som  én  kilometer.  Han  fant
stråling over  hele  frekvensspekteret  fra  50 Hz og hele  veien
oppover  til  så  høyt  som 100  MHz.  Selv  målinger  gjort  fra
satellitter fanget opp frekvenser opptil  10 kHz som stammet
fra kraftledninger.

I 1997 rapporterte Maurizio Vignati og Livio Giuliani ved
det  nasjonale  instituttet  for  arbeidshygiene  i  Roma,  Istituto
Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, at de oppdaget
radiofrekvensutslipp så langt som 50 meter fra kraftledninger
ved  frekvenser  fra  112  til  370  kHz.  Disse  frekvensene  var
amplitudemodulert – altså ved å variere bølgehøyden – og så
ut til å transportere data. Så fant de ut at disse frekvensene var
skapt  bevisst  av  italienske  kraftselskaper.  Slik  teknologi  for
kommunikasjon over strømnettet blir brukt over hele verden.
Det kalles for PLC (Power Line Communication). Teknologien
er ikke ny, men bruken har eksplodert.

Strømselskaper har sendt radiosignaler over kraftledninger
siden rundt 1922 ved å bruke frekvenser fra 15 til 500 kHz. De
bruker  dette  blant  annet  for  å  overvåke  og  styre  sine  nett,
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kraftstasjoner,  fordelerstasjoner  og distribusjonslinjer.  Signa-
lene, som er så kraftige som 1 000 watt eller mer, rekker flere
hundre kilometer gjennom ledningene. 

I 1978 dukket det i elektronikkbutikkene opp små bokser
som kunne overføre data ved en frekvens på 120 kHz i strøm-
nettet.  Forbrukerne  kunne  enkelt  plugge  dem inn  og  bruke
ledningene i veggene til å frakte signaler. Slik kan de fjernstyre
lamper  og  andre  apparater  fra  kommandokonsoller.  Seinere
utviklet  bransjeorganisasjonen  HomePlug  Alliance  enheter
som bruker husets strømnett til å koble sammen datamaskiner
i lokalnett. HomePlug-enheter bruker 2 til 86 MHz, men har
en modulering som gir frekvenskomponenter på 24,4 kHz og
27,9 kHz, altså i ultralydområdet.

Smartmålere
Kraftselskapenes store plan om å bruke strømforsyningsnettet
til å levere Internett til hjem og bedrifter, altså bredbånd over
kraftlinjene,  ble  ikke  noen  forretningsmessig  suksess.  Men
over  hele  verden  bygger  man  nå  om kraftnettene  ut  fra  en
visjon som kalles  SmartNett  –  på engelsk Smart Grid – der
tanken  fortsatt  er  å  bruke  kraftnettet  til  å  overføre  data
mellom  boliger,  bedrifter  og  kraftverk.  Slik  SmartNettet  er
tenkt å fungere,  sendes strømmen automatisk dit  den trengs
når den trengs – og kan til og med omdirigeres fra en region til
en  annen  for  å  tilfredsstille  øyeblikkelige  endringer  i
etterspørselen. Kraftselskapene vil da overvåke kontinuerlig alt
større kraftforbruk i alle hjem og bedrifter, de vil ha mulighet
til  å  kople ut  strømmen,  og de  –  eller  egne serviceselskaper
eller  styringsprogrammer  –  vil  ha  mulighet  til  automatisk  å
regulere termostater  og slå av eller  på kundens vaskemaskin
eller andre strømbrukere alt etter når det er større eller mindre
etterspørsel  etter  elektrisitet.  For  å  oppnå  dette  blir  radio-
sendere  installert  på alle  elektriske  målere  og  apparater.  De
skal ikke bare kommunisere med hverandre, men med kraft-
leverandøren,  enten trådløst  eller  via  fiberoptisk  kabel,  eller
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ved radiosignaler som sendes over kraftledningene. I USA har
regulerende myndighet,  FCC, tildelt  frekvenser fra 10 til  490
kHz  til  det  sistnevnte  formålet,  men kraftselskapene  bruker
som oftest frekvenser under 90 kHz, altså i ultralydområdet, til
langdistansekommunikasjon over kraftledninger.

Den trådløse versjonen av smartmålere, spesielt slike som
bruker såkalte "maskenettverk", har spredt seg kloden rundt
som en teknologisk gressbrann de siste årene, og er raskt blitt
den  mest  invaderende  enkeltkilden  til  elektronisk  støy  i
moderne liv. Målere i maskenettverk kommuniserer ikke bare
med  kraftselskapet,  men  med  hverandre.  Hver  måler  kan
skravle høylytt til nabo-målerne sine så ofte som tohundreog-
førtitusen ganger om dagen (2 ganger per sekund). Og skrav-
lingen er slett ikke lydløs. Strømkunder melder nå så ofte fra
om skingrende skarp ringing i ørene, og om hvesing og klikke-
lyder som først begynte etter at smartmålerne ble installert, at
sammenhengen mellom årsak og virkning ikke lenger er til å
benekte. Mange av disse systemene har en overføringsfrekvens
på  50  kHz,  altså  i  ultralydområdet,  og  styrken  alene  på
signalene som målerne sender ut,  utklasser alle  andre stråle-
kilder i det moderne hjem. Så styrken i seg selv kan man regne
med er årsaken – sammen med at signalet er basert på intense
pulser, som fra en hakkespett som hakker uopphørlig til  alle
døgnets timer – dag ut og dag inn. 

Tinnitus i dag
Tinnitus er blitt stadig vanligere i de siste tretti årene eller så,
og dramatisk hyppigere de siste tjue.

Fra 1982 til  1996 inneholdt  USAs landsdekkende spørre-
undersøkelser  om  helse,  som  utføres  av  USAs  sentral-
myndigheter,  spørsmål  både  om  hørselshemmede  og  om
tinnitus. Forekomsten av hørselstap gikk ned i løpet av disse
årene, men likevel økte forekomsten av tinnitus med så mye
som  en  tredel.35 Seinere  fant  de  landsdekkende  helse-  og
ernæringsundersøkelsene (NHANES) som utføres av de føde-
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rale folkehelsesentrene, at hyppigheten fortsatte å klatre opp-
over.  I  1982  klaget  omtrent  17  prosent  av  den  voksne
befolkningen  over  tinnitus.  I  1996  var  det  ca.  22  prosent.
Mellom 1999 og 2004 var det om lag 25 prosent. Forfatterne av
NHANES-studien  anslo  at  i  2004  led  50  millioner  voksne  i
USA av tinnitus.36

Sergei  Kochkin,  administrerende direktør  for  en stiftelse
som driver opplysningarbeid og forskning om hørseltap, Better
Hearing Institute i Washington, DC, rapporterte i 2011 om et
svært overraskende funn i en landsdekkende undersøkelse som
var gjennomført året før: Det som var så overraskende, var at
44 prosent av de amerikanerne som klaget over å ha ringing i
ørene, sa at de hadde normal hørsel. Kochkin trodde ikke det
kunne være  mulig.  "Det  er  allment erkjent  at  personer med
tinnitus nesten alltid har hørselstap," uttalte han. Han antok
derfor at millioner av amerikanere som klager over ringing i
ørene,  måtte  ha  hørselstap  uten  å  vite  om  det.  Men  hans
antagelse hviler på forutsetninger som ikke lenger gjelder.

Forskere  som  vil  undersøke  ekte  tinnitus  må  gå  svært
nennsomt  fram.  For  hvis  du  setter  en  vanlig  person  i  et
lydisolert rom i flere minutter, begynner han eller hun å høre
lyder som ikke er der. Legene Morris Heller og Moe Bergman
ved USAs krigsveteranadministrasjon påviste dette i 1953, og et
forskersteam ved universitetet i Milano gjentok eksperimentet
femti  år  seinere  med  samme  resultat:  over  90  prosent  av
forsøkspersonene hørte lyder uansett.37 Derfor kan resultatene
av tinnitus-undersøkelser avhenge av hvordan dataene samles
inn, i tillegg til hvordan spørsmålene er formulert, og endatil
av  hvordan  'tinnitus'  defineres.  For  virkelig  å  finne  ut  om
tinnitus øker, trenger vi nesten identiske studier gjort flere år
fra  hverandre  av de samme forskerne på samme sted og på
samme befolkning. Og det fins faktisk en slik serie studier:

I årene 1993 til 1995 var 3 753 innbyggere i Beaver Dam i
Wisconsin i alderen 48 til 92 med i en hørselsundersøkelse ved
universitetet  i  Wisconsin  i  delstaten  Madison.  Oppfølgings-
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undersøkelser  ble  deretter  utført  på  disse  forsøkspersonene
etter fem, ti og femten år. I tillegg ble barna til de opprinnelige
forsøkspersonene  gjort  til  gjenstand  for  en  tilsvarende
undersøkelse mellom 2005 og 2008. Derfor foreligger det data
om tinnitus-forekomsten i denne befolkningen nesten sammen-
hengende  fra  1993  til  2010.  Siden  hørselsproblemene  blant
eldre  voksne  gikk  ned  i  løpet  av  denne  perioden,  ventet
forskerne å se en tilsvarende nedgang i tinnitus-forekomst.  I
stedet fant de det motsatte: En jevn økning av tinnitus i alle
aldersgrupper  i  løpet  av  1990-årene  og  fram  til  2010.  For
eksempel økte hyppigheten av tinnitus blant personer i alderen
55-59 fra 7,6 prosent i begynnelsen av studien til 11,0 prosent
og videre til 13,6 prosent og til 17,5 prosent da kartleggingen
tok  slutt.  Samlet  sett  økte  antallet  tinnitus  i  denne  befolk-
ningen med om lag 50 prosent.38

Det fins også en undersøkelsesserie som ble gjennomført
på små barn i samme periode. Små barn har jo så godt som
aldri tinnitus, har man gått ut fra:

Kajsa-Mia Holgers er professor i audiologi ved universi-
tetet i Jönköping i Sverige. Hun gjennomførte sin første studie
i 1997 på 964 syvårige skolebarn i Göteborg som gjennomgikk
rutinemessig  hørselstest  –  470  jenter  og  494  gutter.  Tolv
prosent av barna sa at de hadde opplevd ringing i ørene, og de
aller fleste hadde utmerket hørsel. Ni år seinere gjennomførte
Holgers, med samme utforming av undersøkelsen og de samme
tinnitus-spørsmålene,  en  identisk  studie  på  en  annen  stor
gruppe syvårige skolebarn i Göteborg i forbindelse med at de
gikk  gjennom  hørselstest.  Denne  gangen  fortalte  hele  42
prosent av barna at de opplevde ringing i ørene. "Vi står over-
for  en  mangedobling  av  problemet  i  løpet  av  få  år,"  sa  en
bekymret Holgers til Dagens Nyheter.

For å undersøke problemet nærmere, leverte Holgers ut et
detaljert  spørreskjema  til  ungdomsskole-  og  videregående
elever i alderen 13 til 16 i skoleåret 2003-2004. Mer enn halv-
parten av disse eldre elevene meldte tilbake om tinnitus i en
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eller annen form. Noen opplevde bare "støy-indusert tinnitus"
etter å ha blitt utsatt for høy lyd, men nesten en tredjedel av
elevene hadde "spontan tinnitus" med en viss hyppighet.

Og i 2004 studerte Holgers en annen gruppe skolebarn i
alderen 9 til 16, hvorav nesten halvparten hadde spontan tin-
nitus. Enda mer foruroligende var det at 23 prosent rapporterte
at deres tinnitus var irriterende, at 14 prosent hørte den hver
dag, og at hundrevis av barn dukket opp på Holgers hørsels-
klinikk og søkte hjelp for sin tinnitus.

Hvis det som skjer i Wisconsin og Sverige også forekom-
mer i resten av verden – og det er ingen grunn til å tro at det
ikke er tilfelle – så er det fordi datamaskiner, mobiltelefoner,
lysstoffrør og et crescendo av digitale og trådløse kommunika-
sjonssignaler på mindre enn to tiår har trengt seg inn i hver
krok av vårt livsmiljø, og minst en fjerdedel av alle voksne og
halvparten av alle barn er blitt medlemmer av en ny verden der
de må bo, lære og leve sitt liv, mens de forsøker å overse det
uunngåelige nærværet av påtrengende elektronisk støy.
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8. Robert Costagliola fra Fogelsville, Pennsylvania, personlig 

meddelelse.
9. Gary Moore, “liberator”, dvs. den som slipper løs duene ved 

konkurranseflyvingen som går fra det vestlige Pennsylvania til Philadelphia, 
personlig meddelelse.
10.Elston 2004.
11.Indian Express 2010.
12.Roberts 2000.
13.Mech & Barber 2002, s. 29.
14.Withey et al. 2001, ss. 47-49; Mech & Barber 2002, s. 30.
15.Burrows et al. 1994, 1995 om villhunder; Mech & Barber 2002, ss. 

50-51.
16.Swenson et al. 1999.
17.Moorhouse & Macdonald 2005.
18.Reader’s Digest 1998.
19.Godfrey & Bryant 2003. 
20.Engels et al. 2014.
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