
FJ CG Harald !
Nu skal Harald for alvor leve livet 

Kørestolen skiftet ud med mountainbike 
Et slag i hovedet satte en brat stopper for den nu 17-årige Harald Hornsá aktive liv. 
Han kom i kørestol og fik en dyb depression. Da det så aller mest sort ud gik 
familien alternative veje. Harald kom til en hypnotisør. Efter en behandling rejste 
han sig fra kørestolen – og gik! !
Harald er i gang med at pudse sin mountainbike. Kæden skal strammes og stellet pudses. Harald 
smiler. 
- Det er fantastisk, at jeg nu kommer ud at cykle igen. Miraklernes tid er ikke forbi. Nu er min 
kørestol skiftet ud med mountainbiken. Jeg er dybt, dybt taknemmelig for, at jeg har fået livet 
tilbage.  
17-årige Harald Hornsá har været det, han betegner som ”en tur i Helvede”. Han har været gennem 
et sygdomsforløb, som sendte ham i kørestol. Og så fik han en dyb depression, hvor tankerne nogle 
gange kredse om selvmord. 
- Når jeg var længst nede, følte jeg, at livet ikke var værd at leve. Men heldigvis havde jeg min 
familie. Specielt mine forældre har været en utrolig og fantastisk støtte. 
Det var i begyndelsen af december 2008 Harald kom til skade. Han spillede fodbold med 
kammeraterne i et frikvarter og var så uheldig at løbe hovedet mod en målstolpe. 
- Jeg blev lidt fortumlet. Men det blødte ikke. Og jeg fik hverken blå mærker eller en bule. Så da 
smerterne havde fortaget sig glemte jeg alt om det lille uheld, fortæller Harald Hornsá, der bor i 
Horsens sammen med sine forældre, Marie Hornsá Clausen, 40, og Bror Clausen, 45. Harald har 
storesøster Kaja på 23, storebror Håkon på 19 og lillebror Holger på 14 år. 
Bekymrede 
Uheldet skulle vise sig at være fatalt for Harald. Allerede nogle dage efter uheldet kunne han ikke 
komme ud af sengen. Men man slog det hen med, at det nok var influenza. 
- Vi blev bekymrede, da Harald blev overfølsom over for lys, lyd og bevægelser. Vi søgte læge, men 
det var først efter en uge, at vi fik koblet hændelsen i skolegården sammen med, at Harald havde det 
så skidt. En CT-scanning viste da også, at der var noget helt galt med Haralds hoved. 
Skaden gav Harald en vedvarende og meget kraftig hovedpine. Samtidig begyndte han at krænge 
den ene side af hovedet. Han kunne ikke ved egen hjælp få det rettet op. 
- Jeg husker den jul som den dårlige i mit liv. Jeg sad med solbriller juleaften, fordi jeg ikke kunne 
klare skæret fra lysene. Og mine forældre og søskende måtte tale meget stille. Lyden af deres 
stemmer skar gennem mit hoved, fortæller Harald, der mistede hukommelsen i et par måneder hen 
over vinteren. 
Det gik fremad 
Men Harald fik det langsomt bedre og i løbet af sommeren kunne han igen køre små ture på sin 
elskede mountainbike. – Det første rigtig positive tegn var, da jeg kunne gå rundt om vores hus – 
selv om turen for de hundrede meter tog en halv time! 
Da Harald for alvor var ved at vende tilbage til livet, begyndte han at få mærkelige muskelkramper i 
specielt arme og ben. 



En nat i januar 2009 fik han et voldsomt anfald, hvorved han bankede hovedet ind i sengestolpen. 
Vel at mærke lige der, hvor han ramte målstolpen. 
- Jeg blev banket tilbage på nul. Jeg havde fået endnu en hjerterystelse og den voldsomme 
hovedpine satte ind igen. Jeg var pludselig tilbage i Helvede, fortæller Harald. 
Familien blev tilbudt observationsbehandling på sygehuset i Randers, men på det tidspunkt var 
Harald så træt af læger og sygehuse, at han takkede nej. Til gengæld fik han en henvisning til 
Hovedpineklinikken i Århus. 
Fejlinformationer 
- Der skete et svigt i sagsbehandlingen, så det trak ud. Da Harald endelig blev undersøgt af en 
neurolog, var lægen ikke i tvivl om, hvorfor Harald havde det så skidt. Han sagde, at Harald havde 
dystoni, som betyder, at hjernen sender fejlinformationer til musklerne i begge sider af hans nakke. 
Det betød, at Haralds muskler konstant var spændte – og det forårsagede smerterne. 
- Vi fik også at vide, at smerterne kunne afhjælpes, men ikke helbredes, fortæller forældrene. 
Harald har gennem hele sit sygdomsforløb brugt humoren som medicin. 
- Dystoni er en sygdom, som især rammer kvinder over 50 år. Så her sad jeg i en ung mands krop, 
men en ældre kone inden i, siger han med et drenget smil. 
Men Harald fik det værre. Kramperne i benene kom mere hyppigt og blev voldsommere. Og til 
sidst kunne han ikke længere bevæge dem. – Jeg skulle knibe meget hårdt for i det hele taget at 
mærke, at jeg havde mine ben, fortæller Harald, der blev tvunget i kørestol. 
Meget bange 
- Jeg blev bange. Meget bange. Jeg følte det meget uretfærdigt, at jeg skulle i kørestol. Og så var det 
forfærdeligt at tænke på, at lægerne ikke kunne hjælpe mig. På sygehuset i Århus fik jeg endnu en 
diagnose, nemlig ”hysterisk lammelse”. Det bevirker, at hjernen sender forkerte signaler til 
kroppen. I mit tilfælde, at jeg er lam i benene. Altså en form for sabotage af min krop. På den anden 
side betød det også, at der var kontakt mellem hjerne og den øvrige krop. Det var min psyke, der 
forårsagede lammelserne, fortæller Harald, der fik en dyb depression. 
Familien var klar over, at det kunne tage år, før Harald var gennem en psykiatrisk behandling, så de 
begyndte at tænke alternativt. – Haralds hjerne skulle jo manipuleres og hvem er bedre til det end 
en hypnotisør, fortæller moderen Marie Hornsá. 
Valget faldt på aut. hypnotisør og hypnoterapeut Bent Thorning fra Boultrup ved Odder. 
Alt at vinde 
- Jeg havde alt at vinde og intet at tabe. Da Bent Thorning sagde, at han ikke kunne garantere for et 
positivt udfald, så måtte jeg trække på skuldrene. Men det skulle prøves, siger Harald. 
Da der var gået næsten to timer blev forældrene kaldt ind i værelset, hvor Bent Thorning havde 
behandlet Harald. 
- Skal vi vise, hvad du kan, Harald, sagde Bent Thorning, hvorefter Harald løftede først det ene og 
så det andet ben nogle få centimeter. Og bagefter endnu højere. 
- Og så skal dine forældre lige se det her, sagde Bent Thorning og lænede sig ned over Harald, så 
drengen kunne tage omkring ham. Da han har rejst Harald op, slipper han ham langsomt – og 
Harald tager de første spæde skridt. 
- Og siden har jeg ikke siddet i kørestolen. Det er et mirakel, siger Harald, der nu glæder sig til igen 
at komme ud og cykle på sin mountainbike, spille fodbold, passe sin skole – han går nu i 1. g – og 
sit nye fritidsjob ved kassen i Føtex. 



- Det er ikke mindre end et mirakel. Nu skal jeg igen leve livet, siger Harald, mens forældrene 
nikker anerkendende. 
Af Claus Gjedsig 
Foto. Gregers Kirdorf. !
Faktaboks 
Tak for livet, Bent 
Harald fik kun en behandling hos hypnotisør Bent Thorning. 
Hvad der konkret skete i hypnosen, er mellem hypnotisøren og Harald. 
- Men jeg husker, da jeg var lagt i trance, at jeg skulle vælge mellem en syg og en sund farve. Den 
sunde farve fik efterhånden bugt med den syge. Bent gik altså ind og påvirkede min psyke meget 
langt inde i hjernen. Jeg er ham dybt taknemmelig. Tak for livet, Bent, siger Harald. 
Læs mere på hjemmesiden www.bt-hypnose.dk


