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Manden der kan huske alt Jesper Gaarskjær Hent PDF Da vi udliciterede vores hukommelse til smartphones
og computere, holdt de fleste af os op med at huske selv kærester og bedste venners telefonnumre. Det var
dumt. For alt tyder på, at vi bliver dårligere til at tænke store tanker, når vi ikke længere kan huske en pind.

Journalisterne Troels Donnerborg og Jesper Gaarskjær er taget til VM i hukommelse med Danmarks bedste
memorist Mark Aarøe, der – blandt andet – er i stand til at huske 22.544 decimaler af Pi. I en tid, hvor danske
folkeskoleelevers arbejdshukommelse bliver ringere og ringere, fortæller de to journalister historien om et

forunderligt møde mellem klodens bedste hukommelser i en afkrog af London, hvor selv gangvagten har lært
sig en ordbog udenad.

Manden der kan huske alt tager læseren på en erindringsrejse fra memoristernes moderne husketeknikker over
de lærde i Det Gamle Rom til den græske erindringsgudinde Mnemosyne – og giver svaret på, hvorfor den
nyeste hjerneforskning advarer mod en kollektiv demenstilstand, hvor vi glemmer alt undtaget koden til det

trådløse internet.

 

Da vi udliciterede vores hukommelse til smartphones og computere,
holdt de fleste af os op med at huske selv kærester og bedste venners
telefonnumre. Det var dumt. For alt tyder på, at vi bliver dårligere til

at tænke store tanker, når vi ikke længere kan huske en pind.

Journalisterne Troels Donnerborg og Jesper Gaarskjær er taget til
VM i hukommelse med Danmarks bedste memorist Mark Aarøe, der
– blandt andet – er i stand til at huske 22.544 decimaler af Pi. I en

tid, hvor danske folkeskoleelevers arbejdshukommelse bliver ringere
og ringere, fortæller de to journalister historien om et forunderligt
møde mellem klodens bedste hukommelser i en afkrog af London,

hvor selv gangvagten har lært sig en ordbog udenad.

Manden der kan huske alt tager læseren på en erindringsrejse fra
memoristernes moderne husketeknikker over de lærde i Det Gamle
Rom til den græske erindringsgudinde Mnemosyne – og giver svaret
på, hvorfor den nyeste hjerneforskning advarer mod en kollektiv
demenstilstand, hvor vi glemmer alt undtaget koden til det trådløse

internet.
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