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At dykke efter søheste Hilde \u00d8stby Hent PDF Hvor i hjernen lagres vores erindringer, og hvad er

hukommelse egentlig for noget? Hvor meget og hvor godt er det muligt at huske, og hvor galt? Kan man leve
et liv uden erindringer? Og kan hukommelsen virke begge veje – også fremad i tid? Vores evne til at huske er
siden tidernes morgen blevet betragtet som en magisk egenskab, og de gåder, der omgiver hukommelsen, har
alle dage været genstand for fascination. I denne bog foretager søstrene Hilde og Ylva Østby et dybdedyk i
hukommelsens væsen og videnskabshistorie. Vi skal blandt andet høre om opdagelsen og navngivningen af
den lille søhestelignende hjernedel, der skulle vise sige at være nøglen til mange af hjernens mysterier;

Hippocampus betyder hestesøuhyre på latin. Undervejs interviewer de flere af verdens førende forskere på
feltet og taler med mennesker, der lever med ekstrem hukommelse eller glemsel, som har falske erindringer
og traumeerindringer. De møder fire skakstormestre og en bestsellerforfatter, taler med FN’s klimapanel og

sender ti dykkere ned på bunden af Oslofjorden på jagt efter erindringernes natur. At dykke efter søheste er en
unik og mindeværdig bog om hukommelsen, som viser os, hvordan hjernen på næsten magisk vis henter

information frem og genskaber øjeblikke for os, og hvordan erindringer er en forudsætning for vores evne til
at forestille os fremtiden. Men bogen handler i lige så høj grad om, at hukommelsen er en helt igennem

upålidelig følgesvend, som lever efter sine helt egne regler, og at der´findes erindringer, som vi er bedst tjent
med at glemme.

 

Hvor i hjernen lagres vores erindringer, og hvad er hukommelse
egentlig for noget? Hvor meget og hvor godt er det muligt at huske,

og hvor galt? Kan man leve et liv uden erindringer? Og kan
hukommelsen virke begge veje – også fremad i tid? Vores evne til at

huske er siden tidernes morgen blevet betragtet som en magisk
egenskab, og de gåder, der omgiver hukommelsen, har alle dage

været genstand for fascination. I denne bog foretager søstrene Hilde
og Ylva Østby et dybdedyk i hukommelsens væsen og

videnskabshistorie. Vi skal blandt andet høre om opdagelsen og
navngivningen af den lille søhestelignende hjernedel, der skulle vise



sige at være nøglen til mange af hjernens mysterier; Hippocampus
betyder hestesøuhyre på latin. Undervejs interviewer de flere af

verdens førende forskere på feltet og taler med mennesker, der lever
med ekstrem hukommelse eller glemsel, som har falske erindringer

og traumeerindringer. De møder fire skakstormestre og en
bestsellerforfatter, taler med FN’s klimapanel og sender ti dykkere
ned på bunden af Oslofjorden på jagt efter erindringernes natur. At

dykke efter søheste er en unik og mindeværdig bog om
hukommelsen, som viser os, hvordan hjernen på næsten magisk vis
henter information frem og genskaber øjeblikke for os, og hvordan
erindringer er en forudsætning for vores evne til at forestille os

fremtiden. Men bogen handler i lige så høj grad om, at hukommelsen
er en helt igennem upålidelig følgesvend, som lever efter sine helt
egne regler, og at der´findes erindringer, som vi er bedst tjent med at

glemme.
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