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”Noah og Ørepiraten” er tilegnet en skøn knægt, som så dagens 
lys for 10 år siden, og som få dage efter han kom til verden fik 
konstateret et moderat høretab på begge ører.

En af de udfordringer vi forældre troede ville komme til at fylde 
mest, nemlig det at skulle bære høreapparater hele livet, viste 
sig at komme til at fylde mindst. I stedet var det et helt andet 
vilkår, som skulle sætte os alle på prøve: TRÆTHEDEN der følger 
med, når man i forhold til andre med fuld funktionalitet HVER 
DAG skal bruge meget mere energi på at fungere.

Et vilkår der medfører, at man som barn med høretab løber helt 
tør for energi meget tidligere end andre og dermed kan virke 
uhensigtsmæssig i adfærden set med andres øjne. Vi har erfaret, 
at et barn med høretab kan blive tvær, modløs, impulsstyret eller 
ekstra pylret allerede ved middagstid, hvor mange børn stadig 
farter rundt i fuld vigør.

Denne bog er skrevet til børn med høretab og deres forældre for 
at skabe en bevidsthed og en forståelse omkring, at TRÆTHE-
DEN er et vilkår, som følger med, og som skaber mange uhen-
sigtsmæssige situationer for barnet og dets omgivelser, hvis ikke 
vi alle prøver at forstå og tage hensyn til dette overarbejde, som 
børn, men også voksne, med høreproblemer gennemlever hver 
eneste dag.

Det er mit håb, at bogen kan bruges til højtlæsning for børn med 
høretab og sammen med forældrene give mulighed for en sam-
tale om, hvordan man har det, når man er træt, og hvad man kan 
gøre for løbende at spare på energien, så der er til hele dagen.

Sidst i bogen findes nogle sider til de voksne. Her deles per-
sonlige erfaringer om høretab og træthed. Desuden skriver en 
række fagpersoner fra Center for Døvblindhed og Høretab samt 
Specialrådgivningen til børn og unge med høretab om, hvordan 
man kan hjælpe barnet med at frigøre ressourcer i løbet af da-
gen, så trætheden ikke bliver så overvældende.

God fornøjelse!

Line T. – mor til Noah

Forord

Læs mere om høretab og 
træthed i hæftet 

“Træthed hos børn med høretab”, 
som udgives af 

Materialecentret.
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”Det er så hyggeligt”, tænker Noah.

Det er aften, og Noah ligger i sin seng. Lige ved siden af ligger 
mor. Hun læser højt fra en bog. Noah elsker, når mor læser god-
nathistorier.

Når de ligger så tæt, får Noah alle ordene med. Han kan uden 
problemer høre, hvad der bliver sagt. Men sådan er det ikke altid 
for Noah, faktisk sjældent.

Noah har nemlig et høretab. Hvad betyder det? Jo, man kan 
sige, at han har tabt cirka halvdelen af sin hørelse, så han hører 
ikke lige så godt som andre børn. Der er ingen, der ved, hvor 
han har tabt hørelsen. Måske inde i mors mave? Han havde i 
hvert fald ikke hele sin hørelse med ud, da han blev født for cirka 
fem år siden.
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Hvad!?

Hvad!?

Hvad!?

Bag på Noahs fregnede ører sidder der nogle fine sølvgrå tinge-
ster. Det er høreapparater. De hjælper Noah med at høre. Men 
selv om han har apparaterne bag på ørerne, hører Noah stadig 
ikke helt så godt som andre børn. Hvis det blæser, er det svært 
for Noah at høre. Det er det også, hvis der er mange mennesker, 
som snakker i munden på hinanden. Så er Noah nødt til at sige 
”hvad” hver gang, han ikke hører, hvad der bliver sagt.

Noah hader at skulle sige ”hvad”. Han har tit tænkt på, hvad der 
ville ske, hvis han fik en krone for hver gang, han sagde det. Så 
ville han sikkert blive millionær, inden han fylder syv.
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Når mor læser godnathistorier, behøver Noah aldrig at 
sige hvad. Han kan altid høre, hvad mor siger. Faktisk er 
mor den, som Noah bedst kan høre. Eller det vil sige, at 
det var hun – lige indtil den dag, hvor Noah begyndte at 
høre høje, mærkelige lyde i sine sølvgrå høreapparater.

Det lød næsten som om, der var nogen inde i høreappa-
raterne. Måske et spøgelse. Eller en lille trold. Kunne det 
virkelig passe?
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”Hiv ohøj og en hel
flaske rom.”

”Skål!”

En vinteraften ligger Noah i sin seng og prøver at falde i søvn. 
Pludselig hører han noget. Det er en stemme, som råber højt og 
tydeligt.

”Hiv ohøj og en hel flaske rom. Skål!”

”Er der nogen, der holder nytårsaften inde i mit hoved?”, tænker 
Noah. 

Han kan høre skud og skrål. Det larmer mere end de cowboy-
film, som Noahs morfar elsker at se i fjernsynet. Men hvor pokker 
kommer lyden fra?

”Pst. Psssst. Hey, du der landkrabbe”, lyder det fra en lille, men 
bestemt og tydelig stemme. 

”Vågn op, knægt. Jeg er din nye nabo”, fortsætter stemmen.

Noah sætter sig op og gnider sig i øjnene. Han kigger søvndruk-
kent rundt i værelset.
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”Hallo, jeg er hernede, din klovn”, råber stemmen. 

Noah kigger efter lyden. Hvad er nu den af? Der sidder et lille væsen på 
hans ene skulder.

Det er en PIRAT! En vaskeægte pirat, ligesom ham der Jack Sparrow, som 
Noah nogle gange har set i fjernsynet.

Det giver et sæt i Noah. Den lille pirat vælter omkuld, falder ned fra skulde-
ren og lander på Noahs hovedpude.

”Splitte mine bramsejl. Skal du være fræk!”, skælder piraten, imens han 
kravler op ad ærmet på Noahs nattrøje med kurs mod skulderen.


