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KA P I T E L  4

KONDITION TIL DIN 
HUSKEEVNE

FIREUGERS PROGRAMMER EFTER BEHOV

Hukommelsestræning er som al anden træning, og derfor gør 

øvelse mester. I dette kapitel får du mulighed for gennem for-

skellige øvelser at træne dig til at huske bedre.

Jeg har udviklet tre fireugers træningsprogrammer, som 

hver består af 28 øvelser. Det er begynderprogrammet, pro-

grammet for øvede og livsstilsprogrammet.

BEGYNDERPROGRAMMET er til dig, der føler dig besværet af glem-

somhed i dagligheden. Du glemmer ofte at købe varerne på 

den indkøbsliste, som du har glemt hjemme på køkkenbordet. 

Du glemmer aftaler, og når din ægtefælle eller børn refererer 

til samtalen, I havde ved aftensmaden i går, har du svært ved 

at huske nøjagtigt, hvad det var, I talte om. Du oplever måske 

også, at dit fokus flagrer, når du læser i en bog eller ser en 

film, og at du glemmer, hvad du lige har læst eller set. Det står 

med andre ord skidt til.

PROGRAMMET FOR ØVEDE er for dig, der har gennemgået og mærket 

forbedring ved begynderprogrammet, eller for dig, der ople-

ver, at din hukommelser er nogenlunde – men kunne blive 

bedre. Du kommer ofte i tanke om vigtige ting i sidste øjeblik 

– for eksempel har du nået at sætte dig ind i bilen, før du plud-
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selig husker, at rapporten, som du læste i aftes, stadig ligger i 

stuen, eller du kommer i tanke om, at du ikke har fået svaret 

på den sms, du modtog for flere dage siden angående en af-

tale. Du kommer sjældent galt af sted på grund af dårlig hu-

kommelse, men du føler dig usikker på din evne til at huske.

LIVSSTILSPROGRAMMET er for dig, der har lyst og overskud til gene-

relt at styrke din mentale kapacitet og gøre noget godt for din 

evne til at huske. Du er klar til at indføre nye hukommelses-

træningspraktikker i din hverdag.

Uanset dit engagement vil jeg anbefale dig, der vælger 

programmet for øvede eller livsstilsprogrammet, at lægge ud 

med et par øvelser fra begynderprogrammet for lige at få en 

forståelse for, hvordan hukommelsestræning foregår.

Jeg har udformet programmerne, så der er en øvelse til hver 

dag i fire uger. Følger du et program nøje, vil du med stor 

sandsynlighed kunne mærke en forbedring i din hukommel-

se efter de fire uger.

Du kan vælge at nøjes med ét af programmerne, du kan 

gennemføre det ene program og holde en pause, inden du 

går i gang med det næste, eller du kan gennemføre det sam-

me program, for eksempel begynderprogrammet, flere gange 

gennem nogle måneder. Du kan også vælge at gennemføre 

alle tre programmer i forlængelse af hinanden. Alle mulighe-

der står åbne. Hvis du efter de 28 dages livsstilsprogram har 

mod på at gøre hukommelsestræning til en fast bestanddel af 

dit liv, kan du i princippet gentage livsstilsprogrammet igen 

og igen, så længe du lyster.

I alle tre programmer er øvelserne 1-6 klassiske hukom-

melsesøvelser, mens øvelserne 7-28 er mere utraditionelle 

hukommelsesøvelser. Hver øvelse introduceres kort, før selve 
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øvelsen i de tre sværhedsgrader forklares. Ved nogle øvelser 

er der et forslag til en god indlæringsteknik, ved andre er der 

ikke. Du kan følge forslaget, du kan bruge en af teknikkerne 

beskrevet i kapitel 3, eller du kan bare kaste dig ud i øvelser-

ne uden støtte. Alle tilgange hjælper dig til at styrke din hu-

kommelse.

. . .
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Opgave 1

ORDLISTER

Du bliver her præsenteret for tre ordlister med stigende svær-

hedsgrad. Du kan læse listerne igennem, så mange gange du 

har lyst til. Når du føler dig klar, lukker du bogen eller dæk-

ker listen til og noterer ordene ned.
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Til  begyndere

Første liste

Ulv, tyr, hund, får, lam, kalv, hane, bjørn, ko, ræv, kat, kylling.

Kan du umiddelbart genkalde dig de 12 dyr? Måske vil det 

hjælpe dig, hvis du sorterer dem i grupper:

Ko, tyr, kalv  Mor, far og barn

Får, lam  Forældre og barn

Hane, kylling  Far og barn

Kat, hund  Par med modsætninger

Ulv, bjørn, ræv  De vilde

Anden liste
Følg samme anvisning, når du ser på og genkalder dig de 12 

ting fra køkkenet. Overvej, om det vil hjælpe dig at inddele 

dem i grupper.

Dybfryser, stegepande, røremaskine, kagedåse, komfur, 
kaffedåse, køkkenskab, blender, tedåse, kaffemaskine, 
mikrobølgeovn, krus.

Tredje liste
Gentag øvelsen med nedenstående ord:

Bog, instruks, smartphone, ugeblad, novelle, sangbog, 
journal, opskrift, noter, roman, lydbog, hjemmeside.
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Til øvede
Du bliver her præsenteret for tre ordlister med stigende svær-

hedsgrad og skal arbejde med én ordliste ad gangen. Du må 

bruge to minutter på at læse en liste og indlære ordene. Luk 

så bogen, og skriv ordene på et stykke papir. Hvor mange 

kunne du huske?

For at kunne genkalde dig ordene kan det være en hjælp 

at gruppere dem som vist nedenfor:

Første ordliste: 
Mad
Spaghetti
Appelsin
Lænestol
Stempel
Luftpostbrev
Sofabord
Sofa
Pakke
Mand
Kuvert
Maleri
Reol
Skranke
Billede
Prøvekuvert
Æg
Føl
Akvarium
Porre
Tomat
Køleskab
Stereoanlæg
Spisebord
Frimærke
Fjernsyn

Grupperet liste:
Mad forarbejdet fødevare
Spaghetti forarbejdet fødevare
Appelsin frugt og grønt
Lænestol bolig
Stempel kontor
Luftpostbrev kontor
Sofabord bolig
Sofa bolig
Pakke kontor
Mand dyr og mennesker
Kuvert kontor
Maleri bolig
Reol bolig
Skranke kontor
Billede bolig
Prøvekuvert kontor
Æg dyr og mennesker
Føl dyr og mennesker
Akvarium dyr og mennesker
Porre frugt og grønt
Tomat frugt og grønt
Køleskab bolig
Stereoanlæg elektronik
Spisebord bolig
Frimærke kontor
Fjernsyn elektronik
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Anden liste: 
Salt
Gryde
Brød
Rudekuvert
Posthus
Ris
Postkort
Hvidløg
Kanariefugl
Gaffel
Girokort
Kniv
Blomst
Brev
Tallerken
Nummer
Frugt
Bog
Emballage
Barn
Glas
Postkasse
Konvolut
Høne
Flyttemappe
Peber

Tredje liste: 
Kartoffel
Persille
Postsæk
Kedel
Potteplante
Kop
Grøntsag
Æsel
Stol
Dug
Æble
Gulerod
Postbud
Hest
Oksekød
Brevvægt
Vase
Kvinde
Fjerkræ
Gardin
Tæppe
Mælk
Hund
Løg
Svin
Fætter
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Til en ny livsstil
Når du skal træne at kunne huske lange lister udenad, kan du 

bruge nogle af de lister, som du naturligt møder i din hverdag: 

indkøbslister, to do-listen til familiefesten, din datters ønske-

liste til konfirmationen. Du får overblik ved at skrive listerne. 

Men undlad at tage listerne med dig og undgå at kigge på 

dem, når du skal referere dem. Gør det i stedet til en vane at 

huske de første 10-20 elementer fra alle dine lister udenad. 

Begynd eventuelt med at huske de første ti og hæv så barren 

over tid.

Når du pludselig kommer i tanke om en ting, der skal til-

føjes en af dine lister, kan du forsøge ikke at sende en mail 

til dig selv eller indtale en husker på din mobiltelefon. Brug i 

stedet hovedet – og husk det.
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Opgave 2

TELEFONNUMRE OG E-MAILADRESSER
Mobilnumre til selv de nærmeste kan de færreste af os huske, 

fordi de er kodet ind i telefonen. Det samme gælder e-mail-

adresser. Men at lade teknikken huske for os, gør ikke no-

get godt for hukommelsen. Det gør i stedet træning i at huske 

numre og adresser ved egen hjælp. Du kan med fordel udskif-

te nedenstående e-mailadresser og telefonnumre med e-mail-

adresser og telefonnumre fra din egen pc og mobil. Så træner 

du både din evne til at huske bedre og husker samtidig rele-

vante adresser og numre.

Gør som med ordlisterne i opgave 1. Kig på listen af e-mail-

adresser og telefonnumre og lær dem udenad, eventuelt ved 

hjælp af en af teknikkerne fra kapitel 3. Luk så bogen, skriv 

dem ned på papir og se, hvor godt du klarer det. Det er nok 

nemmere at bruge nogle fra personer, du kender, men her er 

lidt at starte med.
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Til begyndere
president@mademperiet.dk
info@sprogvogteren.dk
Dr.Kjaer@laege.dk
Peter@boldklubben.dk
drik@maelk.com

38 22 38 22
77 77 88 88
45 67 89 01
57 57 57 57
80 80 08 08

Til  øvede
Mette.Nielsen.08@gmail.com
Fwm577@sund.ku.dk
kdfl@axz.dk
hved-s@brainsp.net
info-bar@bas.nu

58 76 03 92
29 71 98 78
45 89 76 12
76 94 03 02
82 27 60 91

Til  en ny livsstil
Gør det til en vane at indlære alle nye relevante telefonnum-

re, som du modtager. Bed folk om at læse deres e-mailadresse 

op for dig i stedet for at sende den elektronisk. Hjernen har 

godt af at arbejde med materialet.
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Opgave 3

INDKØBSLISTER

De fleste af os oplever jævnligt at komme hjem fra indkøb 

med færre eller andre varer, end der stod på listen, som vi i 

øvrigt havde glemt hjemme på køkkenbordet. Indkøbslister 

er derfor genial hukommelsestræning. Jo længere, des bedre. 

Her får du nogle lister, der øges i sværhedsgrad. Studér lister-

ne en ad gangen, så meget du orker, luk så bogen eller dæk 

listen med hånden, og noter indkøbene på papir. Tjek så, om 

du huskede det hele.

TIP:  Der er mange måde at huske varer på. Gå efter 
placering i et velkendt supermarked, gå efter vare-
gruppe, forbogstav, farve, eller hvordan ordet lyder. 
Eller benyt dig af en af teknikkerne i kapitel 3.
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Til begyndere
Mælk
Ost
Æbler
Bananer
Kartofler
Gulerødder
Brød
Kød

Til  øvede
2 kg nye samsøkartofler

3 frysepizzaer med salami og ost

1 l yoghurt med pære og hindbær 1,5 %

3 chokoladefrøer med myntecreme

2 forskellige blåskimmeloste

400 g hakket oksekød 10-12 %

150 g originale kartoffelchips med reduceret saltindhold

Snacktomater, både gule og røde

Pakke med 100 tandstikker

1 fl. Chardonnay Brut

Til  en ny livsstil
Gør det til en vane aldrig at tage indkøbslisten frem inde i 

butikken. Du kan eventuelt læse den igennem et par gange 

hjemmefra og tage den med i lommen, så du kan se på den en 

sidste gang, inden du går ind i butikken. Hvis du synes, at det 

er meget vigtigt, at indkøbene er korrekte, kan du eventuelt 

tjekke sedlen, inden du går til kassen.
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Opgave 4

KEND DINE KONGER

At træne sig selv i at huske fakta er super hukommelses-

træning. Derfor rummer opgave 4 netop fakta. At det bliver 

kongerækker, skyldes alene min lidenskab for selvsamme. 

Allerede som barn øvede jeg mig på kongerækker. I øvrigt 

også på det periodiske system og de amerikanske stater.

TIP: Du kan begynde med at inddele de mest frem-
trædende konger og præsidenter i rækkefølge, efter 
hvornår de regerede.

Når du har styr på det, kan du bygge mere viden på 
om den enkelte og dermed udforme en mere detal-
jeret liste med årstal, vigtigste begivenheder etc.
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Til  begyndere
Gorm den Gamle
Harald Blåtand
Erik Klipping
Valdemar Atterdag
Margrete 1.
Christian 4.
Frederik 7.
Christian 10.
Frederik 9.
Margrethe 2.

Til  øvede
Indlær hele kongerækken med årstal for embedsperiode. Ja, 

det er en udfordring. Men stærk hukommelsestræning.

N a v n F r a T i l

Gorm den Gamle
Nævnt første gang 
936 ca. 958

Harald 1. Blåtand ca. 958 ca. 987

Svend 1. Tveskæg ca. 987 ca. 1014

Harald 2. 1014 1018

Knud 2. den Store 1018 1035

Knud 3. Hardeknud 1035 1042

Magnus 1. den Gode 1042 1047

Svend 2. Estridsen 1047 1074

Harald 3. Hen 1074 1080

Knud 4. den Hellige 1080 1086

Oluf 1. Hunger 1086 1095

Erik 1. Ejegod 1095 1103
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Niels 1104 1134

Erik 2. Emune 1134 1137

Erik 3. Lam 1137 1146

Svend 3., Knud 5., Valdemar 1. 1146 1157

Valdemar 1. den Store 1157 1182

Knud 6. 1182 1202

Valdemar 2. Sejr 1202 1241

Erik 4. Plovpenning 1241 1250

Abel 1250 1252

Christoffer 1. 1252 1259

Erik 5. Klipping 1259 1286

Erik 6. Menved 1286 1319

Christoffer 2. 1319 1332

Interregnum 1332 1340

Valdemar 4. Atterdag 1340 1375

Oluf 2. 1375 1387

Margrete 1. 1387 1412

Erik 7. af Pommern 1412 1439

Christoffer 3. af Bayern 1440 1448

Christian 1. 1448 1481

Hans 1482 1513

Christian 2. 1513 1523

Frederik 1. 1523 1533

Interregnum 1533 1534

Christian 3. 1534 1559

Frederik 2. 1559 1588

Christian 4. 1588 1648

Frederik 3. 1648 1670

Christian 5. 1670 1699
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Frederik 4. 1699 1730

Christian 6. 1730 1746

Frederik 5. 1746 1766

Christian 7. 1766 1808

Frederik 6. 1808 1839

Christian 8. 1839 1848

Frederik 7. 1848 1863

Christian 9. 1863 1906

Frederik 8. 1906 1912

Christian 10. 1912 1947

Frederik 9. 1947 1972

Margrethe 2. 1972 ?

Til  en ny livsstil
Det handler om at finde mønstre i din hverdag, som du kan 

træne. Husk, det også kan være mønstre, som du måske ikke 

synes er vældig væsentlige at huske: minuttal for busafgange, 

børnene i dit barns klasse ordnet efter fødselsdag, det perio-

diske system. Hvis du har svært ved at bevare entusiasmen i 

din søgen efter nye mønstre, så mind dig selvom, at du husker 

disse mønstre, fordi du vil have bedre hukommelse generelt.

Du kan også vælge bare at hygge dig med at ’ordne ræk-

ker’. Min farmor var sådan én, der ordnede rækker. Hun el-

skede talrækker. Hun begyndte med kvadrattal, og da det 

blev for kedeligt, gik hun over til primtal. Kvadrattal er tal, 

som er opstået ved, at et (naturligt) tal ganges med sig selv. 

Rækken starter altså med 1, 4, 9, 16 og fortsætter i det uende-

lige. Primtal er tal, som kun kan divideres med 1 og tallet selv. 

Rækken starter altså med 1, 2, 3, 5, 7, 11 og fortsætter også i 

det uendelige.
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Opgave 5

SPILLEKORT I  RÆKKEFØLGE

Nu skal du huske både tal og farve (spar, klør, hjerte eller ru-

der). Gør som i de øvrige opgaver: Kig på listen, lær den ude-

nad, luk bogen eller læg hånden over og skriv så alt det, du 

husker, i den rigtige rækkefølge. Hvordan gik det?
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Til  begyndere
Her får du fire bunker med hver fem kort. Alle kortene er 

forskellige. Træn en bunke ad gangen.

Bunke 1:  ♠A  ♥4  ♣4  ♦D  ♠D

Bunke 2:  ♣8  ♥9  ♠10  ♣D  ♥K

Bunke 3:  ♣A  ♦5  ♥6  ♠7  ♦K

Bunke 4:  ♠3  ♦6  ♦8  ♣9  ♥10

Til  øvede
Nu skal du forstille dig, at du har blandet mange dæk kort, 

så der er mulighed for at trække det samme kort flere gange.

Bunke 1:
♥B  ♦3  ♣2 ♠B  ♣K  ♣4  ♥7  ♠8  ♣B  ♠A  ♥4  ♦D  ♠D ♠3  ♥7  ♦4

Bunke 2:
♦3  ♠9  ♠B  ♣K  ♣4  ♥7  ♠5  ♥6  ♣8  ♥2  ♣4  ♣K  ♥9  ♠10  ♣D  ♥K

Bunke 3:
♣2  ♣A  ♦5  ♥6  ♠B  ♣K  ♣D  ♥6  ♠7  ♣4  ♠3  ♥7  ♦10  ♦B  ♥D ♦K

Bunke 4:
♠B  ♠3  ♣K  ♦6  ♦8  ♣4  ♥6  ♥7  ♣D  ♦A  ♠3  ♣9  ♥10  ♠9  ♠B  ♥6

Til  en ny livsstil
En glimrende tidsrøver, der træner din hukommelse – og for-

mentlig også fungerer som en slags meditation – er ’vend 

kort’. Sæt dig med et dæk spillekort og vend ét kort ad gan-

gen. Du skal kunne huske alle kortene, du har vendt. Når du 

mister overblikket over rækkefølgen af de kort, du har vendt, 

stopper du og starter forfra. Se om du kan øge din personlige 

rekord en smule for hver omgang.
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Opgave 6

LØS KRYDSOGTVÆRS OG SUDOKU – 
SPIL SCRABBLE OG BRIDGE

Masser af opgaver i ugeblade og aviser og spil for både voks-

ne og børn er gode hukommelsesøvelser. Måske har du alle-

rede en personlig favorit? I givet fald vil jeg anbefale dig at 

gøre en indsats for at variere øvelserne. Det gavner hukom-

melsen at løse forskellige typer af opgaver. I de følgende op-

gaver træner du ikke bare tal og ord, men også deres rumlige 

placering.
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Til  begyndere

Sudok u: 
Indsæt tal fra 1 til 9 i hver region (kasse) i sudokuen, der 

samlet består af ni regioner. Hvert tal må kun optræde én 

gang i hver vandret række og hver lodret kolonne.
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Find or d i  mængden: 
I de nedenstående to kasser med bogstaver findes otte ord 

gemt. De står vandret, lodret og diagonalt. Hvor mange kan 

du finde? (Da det er et computerprogram, som har skabt ord-

kassen, kan det ske, at du kan finde flere end otte ord).

Nøgleord: Indkøb

Nøgleord: Køkken 
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K r ydsor d
Find det rette ord i hver af nedenstående kategorier, og sæt 

dem ind i krydsordet. 

V a n d r e t L o d r e t
3  Land i Afrika 1 Feriedestination
4  Hovedstad 2  Hav
7  Flod 5  Stat i USA
8  Ø 6  Bjergkæde
9  Sø

10   Kontinent
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Til  øvede

Sudok u: 
Indsæt tal fra 1 til 9 i hver region (kasse) i sudokuen, der sam-

let består af ni regioner. Hvert tal må kun optræde én gang i 

hver vandret række og hver lodret kolonne.
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Find or d i  mængden: 
I de nedenstående to kasser med bogstaver findes otte ord 

gemt. Hvor mange kan du finde? (Da det er et computerpro-

gram, som har skabt ordkassen, kan det ske, at du kan finde 

flere end otte ord).

Nøgleord: it

Nøgleord: Hvad tror du? 

2018053_Klæbehjerne INDHOLD til tryk.indd   107 04/07/2018   13.28



108

K r ydsor d
Find det rette ord i hver af nedenstående kategorier, og sæt 

dem ind i krydsordet.

Mad

V a n d r e t L o d r e t
5  Slik 1  Julemad
6  Frugt 2  Dessert
8  Brød 3  Middagsret

10  Spiselig Blomst 4  Pålæg
7  Krydderi

9  Ost
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Til  en ny livsstil
Du kan ikke undgå at støde på sudokuer og krydsord indi-

mellem. Lav dem! Med sudokuerne træner du hukommelse 

for rum og matematik på samme tid. Begrebet ’rum’ refererer 

til vores omgivelser. Hvis man ser på rummet med en fysikers 

øjne, dækker det de tre dimensioner x, y og z, bredde, dyb-

de og højde. I sudokuerne er der kun to dimensioner, men vi 

er alligevel afhængige af den rumlige struktur. Til hverdag 

er rum et noget mere fleksibelt begreb. Det er at få en nøgle 

til at passe i låsen, få en sweater til at være i skabet, betragte 

et landskab, skyde genvej gennem en bebyggelse og bakke 

med en trailer.

Med krydsord sætter du ord i systemer og træner hukom-

melse for rum og ord. Og har du mulighed for at spille kort, 

så tak ja, og læg mærke til, hvilke trumfer der er gået, hvem 

der er renonce, hvor mange stik du mangler etc. for at træne 

hukommelse for tal, farver og symboler. 

Du kan også købe en sudokubog eller et hæfte med 

krydsogtværser og andre opgaver og løse et par stykker om 

ugen – eller endnu bedre et par stykker om dagen. Men husk, 

at ensidig træning giver en ensidig hjerne, så sørg for at ska-

be variation i dine opgaver.
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Opgave 7

HVOR LÆNGE HUSKER DU NAVNET?

Når du præsenteres for en ny person, hvor længe husker du 

så vedkommendes navn? De fleste af os glemmer det hurtigt. 

Særligt hvis vi præsenteres for flere mennesker ved samme 

lejlighed, har navnene det med at fordufte hurtigt igen.

Denne øvelse vil lære dig at blive bedre til at huske nav-

ne. Til øvelsen har du brug for en makker. Det kan være hvem 

som helst – blot skal I kende de samme mennesker. Nu skal 

din makker præsentere en række personer (gerne ti stykker) 

for dig ved at nævne enten navnet eller udseendet. Hvis din 

makker siger navnet, skal du nævne elementer af personens 

udseende. Hvis din makker nævner for eksempel en hårfar-

ve, skal du nævne en håndfuld personer i jeres omgangskreds 

med denne hårfarve.

Har du ingen makker ved hånden, kan du øve dig på disse.
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Til  begyndere

Peter: Mørkt hår, grønne øjne

Anne-Mette: Lyst hår, blå øjne

Theis: Skaldet, brune øjne

Til  øvede

Hans: Tyndhåret, blå øjne, rynket hud, høj, slank

Georg: Sorthåret, grønne øjne, store tatoveringer, 
mellemhøjde, muskuløs

Charlotte: Brunt hår, grønne øjne, glat hud, lav, buttet

Bent: Skaldet, blå øjne, solbrændt, mellem-
høj, almindelig drøjde

Frederik: Lyshåret, blå øjne, almindelig hud, 
høj, almindelig drøjde

Anne: Rødhåret, blå øjne, fregnet, mellemhøj,slank

Elvira: Sorthåret, brune øjne, glat hud, høj, slank

Dennis: Lyshåret, brune øjne, rynket hud, lav, buttet

Til  en ny livsstil
Måske møder du nye mennesker dagligt. Så er det bare om 

at komme i gang med at huske deres navne. Du kan begynde 

jeres første møde med at sige: ”Dejligt at møde dig, Jeppe.” 

Brug navnet flittigt uden at overgøre det i din efterfølgende 

samtale. Kan du stadig huske navnet om aftenen, og når ugen 

er slut? Hvis ikke du møder så mange mennesker, som du 

præsenteres for ved navn, så bed eventuelt din partner om at 

kalde sig noget nyt hver morgen. Se, om du kan huske navnet 

igen næste morgen. Hvad hed hun eller han i går?
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Opgave 8

KAN DU GENKALDE NAVNE,  
DU TIDLIGERE HAR ØVET?

I den foregående øvelse trænede du evnen til at huske navne 

i kortere tid. I denne øvelse skal du øve dig på at blive bedre 

til at huske navnene længe.
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Til  begyndere
Indstil din mobiltelefon til at sende dig en reminder hver dag 

på et vilkårligt tidspunkt. Den første person, du møder her-

efter, skal du huske navnet på til om aftenen, lige før du går 

i seng.

Til  øvede
Du skal følge begynderprogrammets oplæg, men samle alle 

syv personer, som du møder i løbet af ugen, og huske deres 

navne til søndag aften, hvor du skal genkalde dem alle.

Til  en ny livsstil
Gør det til en vane altid at bruge lidt tid om søndagen på at 

genkalde dig navnene på de personer, du har mødt i løbet 

af ugen. Sig navnene højt for dig selv. I begyndelsen kan du 

eventuelt hjælpe hukommelsen lidt på vej ved at lade en ven 

se i din kalender og bede ham eller hende nævne begivenhe-

der, du har deltaget i. Når du hører navnet på begivenheden, 

svarer du med navnene på dem, der deltog. Hvis I er to om 

denne hjernetræning, kan I lave en konkurrence ud af det. 

Skriv navne ned og se, hvem der har flest rigtige.
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Opgave 9

HVORNÅR VAR DET NU, DET VAR?

Det fleste af os har været nødsaget til at lære fakta udenad i 

løbet af vores skoletid. For eksempel i forbindelse med frem-

læggelser eller eksamener. Da vi tillærte os nye fakta, træne-

de vi samtidig vores hukommelse. Du skal gøre det samme nu 

– nogle af svarene kender du måske allerede, hvis ikke, står 

svarene bag i bogen. Lær svarene udenad. Gør eventuelt brug 

af en af teknikkerne fra kapitel 3.
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Til  begyndere
Hvornår døde Christian 4?
Hvornår fik Danmark sin første grundlov?
Hvornår vandt Danmarks herrer europamesterskabet i fodbold?
Hvilken dag havde vi den sidste store storm i Danmark før år 2000?

Til  øvede
I hvilket årti opstod arbejderbevægelsen i Danmark?
Hvilket år stemte danskerne sig ind i EF?
I hvilket årti kom der særligt mange gæstearbejdere til Danmark?
I hvilket århundrede opstod andelsbevægelsen?
Hvilket år ophørte unionen mellem Danmark og Norge?
Hvornår udkom Karen Blixens Den afrikanske farm?
Hvornår modtog Niels Bohr Nobelprisen i fysik?
Hvilket år indførte man skolepligt i Danmark?
Hvornår skrev Adam Oehlenschläger Danmarks nationalsang?
Hvilket år udkom Berlingske Tidende første gang?
Hvornår blev den danske grundlov senest ændret?
Hvilket år var jordskredsvalget, hvor blandt andre Fremskridtspartiet 
kom i folketinget?
(Det er spørgsmål af denne type, der findes i den danske indfødsretsprøve).

Til  en ny livsstil
Gør det til en vane at fortælle historiske fakta til alle, der or-

ker at høre det. Måske kan du lave en aftale med en ven om 

at introducere hinanden til områder, som I har læst op på og 

øvet jer i at huske. Hvis du har skolebørn, kan du gøre det 

samme med dem. Start eventuelt med et mindre område af 

historien. Det kan være årtiet for din barndom, vikingetiden, 

eller hvad du nu er motiveret for. Du vil opdage, at flere og fle-

re oplysninger vil falde på plads, efterhånden som du får styr 

på begivenheder og steder. Du begynder med et groft skelet 

og får efterhånden en detaljeret historisk indsigt.
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Opgave 10

HUSK FØDSELSDAGE, FØR  
FACEBOOK MINDER DIG OM DET

Venners og familiemedlemmers fødselsdage er formentlig 

forbundet med flere følelser, end hvornår andelsbevægelsen 

opstod i Danmark, som du skulle svare på i forrige øvelse. Når 

følelser er involveret, husker du bedre. Forsøg nu at indlære 

relevante datoer.
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Til  begyndere
Hvornår har din partner fødselsdag?

Hvornår har dine forældre fødselsdag?

Hvornår har din nærmeste ven fødselsdag?

Til  øvede
Hvem i din omgangskreds har fødselsdag i marts?

Hvem af dine venner har fødselsdag næste gang?

Hvem holder den næste runde fødselsdag, som du måske 
bliver inviteret til?

Til  en ny livsstil
Prøv i en periode at tiltale dine venner og familiemedlemmer 

ved navn og fødselsdag: ”Tak, Thora, 26. august” eller ”Hej 

Freja, 18. november”. Folk vil nok kigge lidt undrende på dig, 

men fortæl dem, at du træner din hukommelse – måske de 

endda vil kopiere din hilsen.
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Opgave  11

HOVEDREGNING GÅR LIGE  
I  HUKOMMELSEN

Jeg har glædet mig til at præsentere opgave 11, fordi jeg vir-

kelig godt kan lide hovedregning. Jeg kan næsten ikke lade 

være med at regne ud. Hvis jeg støder på to tal, begynder 

jeg straks at sammenligne dem. Hvor stor er forskellen? Hvor 

mange procent er det? Jeg ved også, at ikke alle har det så-

dan. For nogle er tal bare en pinsel. Men kan du holde det ud, 

er det god hukommelsestræning at regne ud i hovedet. Her 

er nogle forslag til regnestykker. Hvis niveauet er enten for 

svært eller for nemt, kan du lave dine egne regnestykker. En 

tommelfingerregel til dig, der vælger at designe egne regne-

stykker, er, at du helst skal have ca. 70 procent rigtige svar for 

at bevare motivationen. 70 procent er tilstrækkeligt til, at du 

bliver ved med at synes, at det er sjovt, og at der samtidig er 

plads til forbedring. Der er løsninger bag i bogen i kapitel 7 

’Svar & Løsninger’, men du kan jo også bare bede en ven eller 

din partner om at kontrollere dit svar i hovedet.
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Til  begyndere
P L U S M I N U S G A N G E D I V I D E R E

15 + 33 = 42 - 31 = 4 x 22 = 45 / 5 =
22 +11 = 33 - 16 = 5 x 27 = 30 / 3 =
13 + 41 = 31 - 18 = 2 x 32 = 27 / 3 =
19 + 28 = 21 - 14 = 3 x 13 = 36 / 4 =
17 + 40 = 45 - 28 = 5 x 35 = 35 / 5 =
19 + 38 = 49 - 29 = 4 x 42 = 32 / 4 =
16 + 29 = 42 - 36 = 5 x 37 = 24 / 3 =

Til  øvede
P L U S M I N U S G A N G E D I V I D E R E

133 + 438 = 351 - 31 = 27 x 94 = 624 / 12 =
417 +389 = 981 - 940 = 26 x 43 = 144 / 24 =
237 + 713 = 885 - 576 = 18 x 80 = 152 / 8 =
639 + 815 = 565 - 401 = 22 x 36 = 455 / 13 =
162 + 777 = 400 - 193 = 21 x 32 = 273 / 21 =
592 + 409 = 344 - 113 = 14 x 82 = 672 / 16 =
278 + 309 = 837 - 752 = 13 x 65 = 616 / 14 =

Til  en ny livsstil
I det daglige findes masser af muligheder for at regne i hovedet. 

Når du i supermarkedet har varerne i din kurv og står og venter i 

kassekøen, kan du regne sammen, hvad prisen samlet set bliver. 

Eventuelt kan du begynde med overslag – hvad bliver det sådan 

cirka – og siden regne det ud på kroner og ører. Du kan også ho-

vedregne hjemme i køkkenet, når du skal udvide en opskrift fra 

to personer til fem. Og hvor meget vaskemiddel bruger I egentlig 

pr. vask i din husstand – hvor mange vaske pr. vaskemiddeldunk?

Du kan også vælge at gøre hovedregning til en decideret 

læringsøvelse, som du lægger ind i dine daglige eller ugent-

lige træningsopgaver. Du kan gøre det i samme rækkefølge, 

som du indøvede det i skolen; først øver du plusstykker, siden 

minusstykker for derefter at arbejde med at gange og divide-

re. Eller du kan springe direkte til de stykker, som du husker 

som sværest, og udfordre dig selv med både tre og flere cifre.
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Opgave 12

LÆR ET FREMMEDSPROG

Når vi lærer et sprog, aktiveres en stor del af vores hjerne. 

Vores første sprog, modersmålet, lagrer sig i nogle bestemte 

netværk i hjernen, de såkaldte sprogcentre. Men når vi ud-

vider med at lære et, to eller tre nye sprog oveni, er der ikke 

plads nok i de sædvanlige områder af hjernen, og også andre 

netværk i hjernen bliver derfor inddraget. Derfor er sprogtræ-

ning med til også at styrke flere forskellige områder i hjernen.

Du behøver ikke sætte dig for at blive flydende i frem-

medsproget – hverken mundtligt eller skriftligt – for at få no-

get hukommelsesmæssigt godt ud af træningen. Enkelte ord 

og sætninger er også godt.
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Til  begyndere
Hvad betyder disse ord?
Grattis (svensk) 
Glömsk (svensk)
Exercitus (latin)
Koerant (afrikaans)
Eldfjall (islandsk)

Sos (polsk)

Til  øvede
Hvad betyder disse sætninger?
Möge der Beste gewinnen (tysk)
It is raining cats and dogs (engelsk)
Hay moros en la costa (spansk)

Mieux vaut sagesse que richesse (fransk)

Til  en ny livsstil
Sæt dig for at lære eller genlære et fremmedsprog. Du kan 

vælge et helt nyt sprog, som du synes er smukt eller prak-

tisk at kunne. Eller du kan vælge at genopfriske for eksempel 

fransk eller tysk fra skoletiden. Du vil formentlig blive for-

bløffet over, hvad der stadig ligger derinde, og hvor hurtigt 

du vil kunne mærke fremgang. Hvis du ikke har tid eller lyst 

til at tage et decideret sprogkursus, kan du låne sprogkurser 

på biblioteket, købe sprogkurser i boghandlen eller forsøge 

dig med gratis sprogprogrammer på internettet. Du kan også 

begynde med at oversætte sætninger og ord. Når du har læst 

en tekst på engelsk, kan du forsøge at oversætte det til fransk 

ved at huske så mange ord som muligt.
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Opgave 13

BOOST DIN MOTORISKE HUKOMMELSE

Når vi går, står, vasker hår eller skræller kartofler trækker 

vi på bevægelsesmønstre, som er lagt ind i vores motoriske 

hukommelse. Ja, faktisk er alle bevægelser i en eller anden 

grad indkodet i vores hukommelse. De fleste af os har dog 

udfordringer med en enkelt eller flere typer af bevægelser. 

Måske kan vi ikke slå en rytme med højre hånd, hvis venstre 

fod samtidig skal følge en anden rytme. Det kan også være, 

at vi ikke kan finde ud af at danse salsa. Du kan imidlertid 

træne de bevægelser, der falder dig svært, og derved så at 

sige udvide dit repertoire af bevægelsesmønstre i din motori-

ske hukommelse. Dertil kommer, at forskning har slået fast, 

at motion er godt – også for hukommelsen. Så her midt i træ-

ningsprogrammerne vil jeg anbefale lidt træning af motorisk 

hukommelse, som også styrker andre former for hukommelse. 

Meget tyder på, at selv lidt træning er bedre end ingen træ-

ning – også for hukommelsen.
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Til  begyndere
Det er forbløffende, hvor let du kan lære ny motorik. Hvis du 

ikke kan cykle, kan du begynde på det. Du kan også bede dit 

barn eller en ven om at klappe en rytme, som du skal klap-

pe med på. Er du ude at gå en tur, så prøv at gå baglæns eller 

sidelæns. Det vil for nogle være næsten lige så svært som at 

lære at gå igen.

Til  øvede
Øv en besværlig bevægelse. Det kan være at stå på hænder, 

at slå en kolbøtte eller at cykle på en ethjulet cykel. Alle nye 

bevægelsesmønstre vil styrke din hjerne.

Til  en ny livsstil
Du kender sikkert det at sidde fast i en bilkø eller vente på 

bussen og føle, at du spilder tiden. Disse spildperioder er op-

lagte at bruge på at træne din motoriske hukommelse. Trom 

rytmer på rattet, bevæg fødderne op og ned til en rytme – én 

rytme for venstre fod, og en anden for højre vil udfordre hjer-

nen. Du kan også indføre andre bevægelser i din hverdag: Ret 

ryggen, hver gang telefonen ringer. Smil, hver gang du mø-

der et menneske på gaden. Når du har gjort det tilstrække-

lig mange gange, vil de med tiden blive automatiserede. Det 

samme er tilfældet, når for eksempel en kuglestøder skal vip-

pe kuglen ud på banen. Hun skal helst ikke tænke for meget i 

bevægelsen, men have trænet sin motoriske hukommelse til, 

at bevægelsen sker automatisk. Når hun tænker over bevæ-

gelsen, går det galt.
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Opgave 14

SYNG EN (NY) SANG HVER DAG

Mange af os har ikke det store fokus på vores musiske intelli-

gens. Vi er passive brugere af musik, hvilket jo også kan brin-

ge megen glæde. Men forskning tyder på, at hjernen bliver 

skarpere, og vi bliver mere kreative, hvis vi husker musikken 

i livet. Selv er jeg ikke den store sanger. Jeg gik til kor i man-

ge år som barn, men jeg stod mest nede bagved og blev aldrig 

rigtig udfordret. Når man synger, træner man helt andre dele 

af hjernen, end man gør, når man taler. En god hjernetræning 

kommer hele vejen rundt, så husk også at synge.
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Til  begyndere
Er du vant til at synge, er denne opgave lige noget for dig. Du 

skal ganske enkelt synge en sang hver dag. Der er frit valg. 

Du kan synge den samme hver dag eller variere fra dag til 

dag. Hvis du til gengæld ikke plejer at synge, kan det være 

svært at komme i gang. Tænk for eksempel på din yndlings-

sang som barn. Find et sted, hvor du kan være i fred – på 

toilettet, i bilen eller i naturen. Syng af fuld hals. Giv slip 

på hæmningerne. Hvordan var det? Havde du svært ved at 

huske ordene, så sang du forhåbentlig bare noget andet. Det 

gør ikke så meget i første omgang. Syng nu en sang hver dag. 

Bare syng de ord, du husker og mumletekst for resten. Det er 

bare om at komme i gang.

Til  øvede
Syng eller spil en sang. Indspil din sang på din smartphone. 

Hvordan lyder det? De fleste af os synes, at vores stemme ly-

der mærkelig, når vi hører den genspillet, så se bort fra det. 

Lyder det som en sang? Hvis ja, så er du allerede godt på vej. 

Du kan også veksle mellem at synge, fløjte eller klappe en 

rytme.

Til  en ny livsstil
Syng en sang hver dag, gerne sammen med andre. Eller giv 

dig selv en udfordring og lær at spille et instrument – eller et 

nyt instrument, hvis du allerede spiller på et.
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Opgave 15

SLUK GPS’EN

Der er stor forskel på, hvor meget vi bruger en GPS. For nogle 

er den mest for sjov, for andre føles den som en nødvendighed. 

Hører du til sidstnævnte gruppe, vil øvelsen her måske ud-

fordre dig i begyndelsen, og hvis det er tilfældet, så mind dig 

selvom, at det er fremragende hjernetræning.
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Til  begyndere
Prøv at slukke din GPS, når du kører kendte veje. Måske be-

tyder det, at du ikke får opdateringer om en kø længere frem-

me, som du ville have kunnet undgå, men hvis det sker, kan 

du jo passende bruge den til at træne hjernen med en kon-

gerække, et fremmedsprog eller synge en sang. Og gør det 

egentlig noget, at du kommer to minutter senere hjem, når 

hjernen er blevet trænet? Det svarer lidt til folk, der cykler på 

arbejde. Det tager måske lidt længere tid, men så er kroppen 

trænet for den dag.

Til  øvede
Gør, hvad du kan, for at undgå at bruge din GPS. Den er god 

at have, når du skal finde rundt i en fremmed storby, men de 

fleste dage er den næppe nødvendig. Prøv eventuelt i første 

omgang at slukke den, når du skal hjem, uanset hvorfra du 

kører. Vi kan næsten alle sammen finde hjem uden GPS.

Til  en ny livsstil
Brug aldrig kørevejledningen i din GPS. Hvis du går helt i 

stå, så brug kortfunktionen, husk kortet, og kør efter hukom-

melsen.
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Opgave 16

VÆLG EN ANDEN VEJ  
END DEN SÆDVANLIGE

Når vi færdes i trafikken, har vi en tendens til at vælge kend-

te veje. Det føles trygt og godt, og hjernen er doven, så den 

er tilfreds med de velkendte omgivelser. At træde nye stier er 

imidlertid god træning for hjernen. Nogle gange vil du opda-

ge, at du også vinder tid. Jeg har for eksempel flere gange op-

levet, at en vej, som jeg har kørt tusindvis af gange siden min 

barndom, viste sig at være lidt mere besværlig, lidt længere 

eller lidt kedeligere end nye veje, som jeg prøvede af.

Til  begyndere
Når du har god tid, kan du prøve at gå, løbe eller cykle en ny 

tur. Det kan bare være et ekstra sving eller den modsatte vej 

rundt på løberuten. Om morgenen tager du måske altid den 

samme rute fra busstoppestedet til hovedindgangen på arbej-

de, men har du overvejet, om du kan smutte ind ad bagind-

gangen?

Til  øvede
Du skal som øvet gå mere radikalt til værks. Gå for eksem-

pel baglæns hen til bageren. Du kan eventuelt øve dig lidt 

i din egen have eller stue først. Du kan også bestemme dig 

for at undgå venstresving om torsdagen eller bruge et an-

det transportmiddel, end du plejer, om tirsdagen, hvis du 

har god tid.
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Til  en ny livsstil
Indfør nye veje at gå i din hverdag. Både helt konkrete veje 

og veje, som du anviser andre, har god effekt på din hukom-

melse. Du kan for eksempel blive stoppet på gaden og spurgt 

om vej. I stedet for at oplyse den vej, du selv har gået 100 gan-

ge, forklarer du en anden vej, som du mener, er smukkere. Du 

kan jo også vælge at gå med. Jeg har selv oplevet at være i et 

tog i Japan, hvor jeg endte et galt sted. Jeg spurgte en ung ja-

paner om vej. Hun forlod toget og fulgte mig hen til den rigti-

ge perron, for så selv at gå tilbage og tage det næste tog til sin 

station. Det er udtryk for høflighed, men også for en livsstil, 

hvor man er villig til at lave om på sine egne faste planer – og 

dermed udfordre hjernen – og gå en anden vej for at hjælpe 

andre. 

Du kan også lege hjernelegen 'Bliv-væk'. Det gør jeg, når 

jeg kommer til en storby og har en halv dag til at justere for 

jetlag. Jeg holder mig vågen ved at lege 'Bliv væk', som går 

ud på at tage en tilfældig lokalbus i nærheden af mit hotel og 

køre med i 20-25 minutter. Jeg kigger på byen undervejs, hol-

der øje med karakteristiske bygninger, broer og verdenshjør-

nerne. Når jeg står af bussen, er opgaven at komme tilbage 

til hotellet uden at bruge kort eller GPS. Hvis det begynder at 

blive svært, spørger jeg en lokal om vej.
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Opgave 17

KIMSLEG – FJERN EN GENSTAND

Kimsleg er den velkendte børneleg, hvor man betragter nogle 

genstande i en vis tid, dækker genstandene til og genkalder 

så mange af effekterne som muligt.
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Til  begyndere
Kig på billedet i et minut, og luk så bogen.  

Angiv nu de ti ting på billedet.
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Til  øvede
Kig på billedet et minut, og luk så bogen. 

Angiv nu de 20 ting på billedet.

Til  en ny livsstil
Gør det til en vane at genkalde dig genstande, som du har set 

i et rum eller i en gade. Du kan for eksempel lægge mærke 

til og huske, hvilke ting der ligger fremme på bordet, når du 

besøger en ven, hvor mange par sko der står fremme i entre-

en, når du kommer hjem, eller hvor meget du har i mønter i 

pungen. Du kan også lege Kimsleg med dine børn eller dine 

venner. Der findes flere variationer af legen. Bed dit barn el-

ler din ven om at fjerne en genstand fra stuen, mens du er på 

toilettet. Når du kommer tilbage, skal du se dig omkring og 

sige, hvad der er fjernet.

2018053_Klæbehjerne INDHOLD til tryk.indd   132 04/07/2018   13.28



134

Opgave 18

BEMÆRK HVER DAG EN LILLE TING  
OG HUSK DEN TIL PÅ SØNDAG

Ved at bruge din opmærksomhed på småting i hverdagen og 

huske dem et stykke tid, vil du vænne din hjerne til at lægge 

mærke til og suge til sig – du vil udvikle klæbehjerne. Denne 

øvelse strækker sig over en uge og kan foretages sideløbende 

med de følgende hukommelsesøvelser i fireugers-programmet.

Til  begyndere
Find en lille oplevelse eller information i din hverdag, som 

ikke er for svær at huske en enkelt dag. Det kan for eksempel 

være, hvornår du stod op i morges, eller hvad du spiste til mor-

genmad. Du begynder mandag med om aftenen at genkalde 

dig den information, du har valgt at huske på. Det samme gør 

du tirsdag aften – og sådan fortsætter du ugen igennem. Når 

du når søndag, skal du glemme det hele igen, og begynde for-

fra mandag morgen.

TIP: Du kan udvikle en strategi med udgangspunkt 
i normen. Hvis det almindelige stå-op-tidspunkt er 
klokken syv, skal du blot huske afvigelserne.
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Til  øvede
Læg mærke til én ting på vej til arbejde/skole: Holdt du for 

eksempel stille i krydset? Hvornår så du den første cyklist? 

Hvilken sang hørte du, da du tændte for radioen/hvad nåe-

de du til i podcasten? Det er bare en enkelt ting, du skal hu-

ske. Når du kommer frem, stiller du dig spørgsmålet: ’Hvad 

var det, jeg skulle huske?’ Genkald dig spørgsmål og svar om 

aftenen. Næste dag vælger du igen en ting, som du vil læg-

ge mærke til om morgenen og inddrager desuden en oplevel-

se/detalje fra din eftermiddag. Om aftenen genkalder du dig 

begge ting. Dagen efter inddrager du en ting mere, så du i alt 

genkalder tre ting. Dagen efter fire – og sådan fortsætter du. 

Efterhånden som din hjerne bliver trænet i at være opmærk-

som og huske, vil du kunne inddrage flere og flere ting i løbet 

af dagen, som du husker og kan genkalde ved sengetid.

Til  en ny livsstil
Som livsstilsklæbehjerne gør du det til en sport at huske ting 

og detaljer. Udfordr for eksempel din kollega eller din partner 

i en konkurrence om at huske flest retter fra ugen i kantinen, 

mødedeltagere ved torsdagens morgenmøde, eller konkurrer 

om at kunne gengive flest mulige sportsresultater fra ugens 

løb. Du kan også lære nogle startopstillinger fra skak udenad, 

eller du kan bide mærke i begivenheder i løbet af ugen og 

underholde familie og venner med et kort og morsomt resumé 

af ugens begivenheder. Det vigtigste er, at du gør det til en 

sport at huske. 
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Opgave 19

HUSK DETALJER OM  
DINE VENNER OG DIN FAMILIE

Her kommer en avanceret variant af den tidligere øvelse, der 

gik ud på at huske fødselsdage. Nu skal du udvide repertoiret 

af detaljer til at rumme alt fra skostørrelser til højde og vægt 

(hvis de vil fortælle det). Du kan også spørge om cpr-numre, 

yndlingsfilm eller favorit-is, alt, hvad du finder interessant at 

vide om dine venner og familie, kan du spørge dem om.
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Til  begyndere
Begynd med at huske dine ti nærmeste venner og familie-

medlemmers fødselsdage. Du kan eventuelt skrive dem ned 

først og lære dem ved at læse papiret igen og igen. Når du har 

styr på datoerne, kan du udvide med cpr-numre eller bare 

fødselsårstallet.

Til  øvede
Inddrag flere fakta om dine nære pårørende og venner. Det 

kan være deres højde, vægt, skostørrelse, yndlingsret, ynd-

lingsfilm etc. Vælg en række kategorier og øv dig i at hu-

ske svarene fra dine 10-20 nærmeste pårørende. Bed dem om 

med jævne mellemrum at tjekke op på, hvorvidt du fortsat 

kan huske det, de fortalte.

Til  en ny livsstil
Når det er blevet en livsstil at huske folks data, har du ikke 

bare styr på deres personlige informationer, men ved også 

noget om deres forældre, partnere eller børn. Det er næppe 

vigtigt at kende sine kollegers børns cpr-numre eller skostør-

relser, men fødselsdage, klassetrin og fritidsaktiviteter kan 

altid komme en til nytte og styrke ikke bare din hjerne, men 

også din sociale profil.

For dig, der har været gennem begynderprogrammet og 

det øvede program, vil det sikkert være helt naturligt, hvil-

ke data du skal gøre til din livsstil. Selv er jeg fascineret af 

at gætte andres højde. Se på en person, gæt hans eller hen-

des højde. Fortæl dem så, at du har gang i et projekt, hvor du 

gætter højder. De fleste vil nyde at lade dig gætte, indtil de til 

sidst fortæller dig svaret.
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Opgave 20

HUSK VITTIGHEDER

Vi har alle en fornemmelse af, hvad en vittighed er. Vittighe-

der er kendetegnet ved at være korte, enstrengede og have 

en uventet eller morsom afslutning. Derfor er det vigtigt, at 

man er præcis, når man fortæller en vittighed. Et galt ord el-

ler et galt tryk tidligt i vittigheden kan gøre, at pointen falder 

til jorden, og at vittigheden ikke længere er morsom – blot en 

flad historie. En vittighed kan hurtigt blive anderledes vittig, 

når et barn genfortæller den uden at forstå pointen og derfor 

uforvarende udskifter et enkelt ord. Vittigheder er fyldt med 

skæve og uventede detaljer og derfor god hjernetræning.

På følgende sider er der nogle vittigheder, som du skal lære 

udenad.
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Til  begyndere
Disse vittigheder er kendetegnet ved at minde om hinanden. 

Når de minder om hinanden, bliver det lidt nemmere at hu-

ske dem. Man kan for eksempel huske, at de alle handler om 

svenskere eller er baseret på at bytte om på bogstaver.

Svenskerhistorier
En svensker er på bustur i Sydøstasien. Ud ad vinduet ser han en 
flok kvinder, som vasker tøj ved floden. De gnubber sæbe i tøjet, 
skyller det i floden og slår med tøjet på en stor sten. Straks udbry-
der han: Hvor er de dumme, de tror, at de kan slå stenen i stykker 
med en skjorte.

Hvorfor stopper svenskere p-piller i næsen?  
For ikke at få snotunger.

To svenskere er kørt ind i hinanden i deres biler. Der er kommet en 
lille bule i den ene bil. Manden med bulen i bilen siger, at det kan 
han nemt klare. Han lægger sig ned og puster luft i udstødningen. 
Mens han ligger der, kommer der en politibil med to betjente forbi 
og spørger, hvad han laver,  og får forklaringen, at han er ved at 
rette en bule ud. Da politiet kører derfra, siger den ene betjent til 
den anden:
”De er godt tossede, det virker da ikke”. 
”Hvorfor ikke?” spørger den anden. 
”Jo, de har glemt at lukke vinduet.”

I sidste uge styrtede en helikopter ned på en kirkegård i Sverige. 
Foreløbig har man fundet over 300 døde.

En svensker er sammen med en ven en tur på landet og kommer 
forbi en flok køer, der går og græsser.
Så siger hun:
“Jamen så er der da ikke noget at sige til, at mælken undertiden er 
sur, når bonden lader sine køer stå lige i solen.”
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Til  øvede
Disse vittigheder er ret forskellige og derfor lidt sværere at 

huske.

Jeg mødte en klog mand, som gav mig to muligheder. Enten at 
score mange damer eller have en god hukommelse. Hvad er det 
nu, vi snakker om?

Hvad er forskellen på en snemand og en snekvinde?  
Snebolde.

Kan en kænguru hoppe højere end et hus? 
Ja, et hus hopper jo slet ikke.

Hvorfor vejer gifte kvinder mere end enlige kvinder?  
Enlige kvinder kommer hjem, ser, hvad der er i køleskabet, og går 
i seng, mens gifte kvinder kommer hjem, ser, hvad der er i sengen, 
og går i køleskabet.

Patienten: Doktor, jeg er så nervøs. Det er min første operation. 
Lægen: Det kender jeg godt. Det er også min første operation.

Hvor mange kærlige, ærlige og intelligente mænd i verden skal 
der til at vaske op? 
Dem begge to.

Hvad har mænd og ølflasker til fælles? 
De er begge tomme fra halsen og opefter.

Til  en ny livsstil
Når du vil give din hjerne noget svært at arbejde med, kan det 

være at udvikle vittigheder. Tag for eksempel udgangspunkt 

i noget, du har oplevet i ugens løb, og lav så en vittighed. Kan 

du finde nogen, som synes, den er sjov? Øv dig, det tager tid – 

lav en vittighed om ugen. Din hjerne kan godt.
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Opgave 21

GEOGRAFI – HUSK BYER,  
LANDE OG HAVE

Mere fakta. Denne gang om geografi. Igen træner du din ind-

læring og dermed din langtidshukommelse. Læs og lær – og 

brug eventuelt en af teknikkerne fra kapitel 3. (Hvis du ikke 

kender svarene, kan du se dem i kapitel 7 ’Svar & Løsninger’ 

og derefter indlære dem).
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Til  begyndere
Hovedstaden i Norge?
Hovedstaden i Canada?
Hovedstaden i USA?
Hovedstaden i Kina?
Hovedstaden i Thailand?
Landet har Tyskland, Frankrig og Italien som naboer?
Denne ø er delt i en græsk og en tyrkisk del?
Det største land mellem USA og Sydamerika?
Hvad hedder saltsøen uden afløb, som ligger på grænsen mellem 
Israel, Jordan og den palæstinensiske Vestbred?
Hvad hedder havet mellem Europa og Afrika?

Til  øvede
Kan du nævne otte grønlandske byer ved deres inuit navne?
Hovedstaden i Australien?
Hovedstaden i Ghana?
Sydafrikas administrative hovedstad?
Det lille aflange land, som ligger mellem Indien og Kina?
Den store ø, der er adskilt fra det afrikanske fastland af 
Mozambiquekanalen?
Hvad hedder det stræde, som adskiller Spanien og Marokko?
Hvor ligger det Joniske Hav?
Nævn mindst ét land, hvor hverken landet selv eller dets naboer har 
adgang til havet?
Hvilken by gav navn til unionen, som samlede Danmark, Norge og 
Sverige i 1397?

Til  en ny livsstil
Du kan øve dig i at kunne nævne alle USA’s stater, de større 

danske byer eller alle have i Asien. I stedet for at søge på net-

tet efter informationer, når du besøger nye byer, lande, områ-

der, kan du gøre det til en vane forud for din rejse at lære det 

og øve dig i at huske de fakta, du finder frem.
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Opgave 22

HVEM HAR RINGET TIL DIG?
Mange af os har en travl hverdag, hvor den ene telefonopring-

ning tager den anden. Når dagen er gået, er det ikke ualmin-

deligt at have haft mellem 20 og 40 telefonopkald. Det kan 

være svært at huske dem alle, men prøv alligevel. Hvis du hø-

rer til den unge generation, som ikke bruger din telefon til at 

ringe, så tjek din beskedapp eller dit sociale netværk. Hvem 

har du liket i dag?
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Til  begyndere
Husk de seneste fem personer, du har talt med – og tjek der-

efter din opkaldsliste, om du husker rigtigt.

Til  øvede
Husk de seneste ti personer, og i hvilken rækkefølge du talte 

med dem – og tjek så din opkaldsliste for at se, hvor mange 

korrekte du havde.

Til  en ny livsstil
Gør det til en vane sidst på dagen at tænke tilbage på dine te-

lefonsamtaler. Hvem har du talt med? Og om hvad?

Denne øvelse fokuserer på telefonsamtaler, men du kan 

lave øvelsen med alle mulige andre oplevelser fra din hver-

dag. Hvem mødte du på arbejde? Hvilke møder holdt du? Når 

du gør det til en livsstil at afrunde dagen med at tænke den 

igennem, bliver du bedre til at huske detaljer uden at bruge 

hjælpemidler. Du har måske støttet hjernen med en kalender 

eller to do-liste i løbet af dagen. Prøv at huske, hvad du skrev 

på den.

2018053_Klæbehjerne INDHOLD til tryk.indd   145 04/07/2018   13.28



146

Opgave 23

LÆR ET NYT ALFABET
Vores omgivelser er fulde af koder. Hvis man er ordblind eller 

ikke kender alfabetet, kan det at se almindelig skrift være en 

kode i sig selv. I de efterfølgende øvelser bliver alle bogstaver 

og tal skiftet ud med et andet. Du skal simpelthen lære et nyt 

alfabet.
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Til  begyndere
Du skal oversætte hvert af følgende ord til et nyt alfabet. Det 

nye alfabet er udviklet ved, at hvert bogstav omdannes til det 

efterfølgende bogstav i alfabetet. Jeg har lavet en liste, som 

kan hjælpe dig med det nye alfabet. Øverst står det alminde-

lige alfabet, nederst det nye. Du må gerne bruge listen, mens 

du oversætter, men må ikke skrive noget ned, før alle bogsta-

ver er omdannet.

Først et eksempel, så du forstår opgaven:
ABE  bliver til  BCF

De ord, du skal oversætte, er:

KOGE
BANAN 
BLOMST
NYTÅR
FRAKKE
BUKSEDRAGT
BRUDEBUKET

Til  øvede
Du skal igen oversætte hvert af følgende ord til et nyt alfa-

bet. Det nye alfabet er lavet ved, at hvert bogstav omdannes 

til det bogstav, der står to pladser før i alfabetet. Jeg har lavet 

en liste, som kan hjælpe dig med det nye alfabet, øverst står 

det almindelige alfabet, nederst det nye. Du må gerne bruge 

listen, mens du oversætter, men må ikke skrive noget ned, før 

alle bogstaver er omdannet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
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Først et eksempel, så du forstår opgaven

ABE  bliver til  89C

De ord, du skal oversætte, er:

KOGE
BANAN
BLOMST
NYTÅR
FRAKKE
BUKSEDRAGT

BRUDEBUKET

Til  en ny livsstil
Det kan blive en hel livsstil at lave koder. Vi kender alle til 

at skulle ændre brugerkoder til computeren eller pinkode til 

kreditkortet. Tit bliver det en vens navn eller børnenes fød-

selsdag. Men der er mulighed for at finde andre mere indvik-

lede systemer som dem, der er vist i denne øvelse – eller noget 

helt andet.

Måske tænker du, at det er en bizar livsstil at gå og bruge 

koder, men nogle gange kan det faktisk være sjovt. Kan du 

tale ligesom røversproget i Astrid Lindgrens børnebøger, hvor 

for eksempel HUSKE blev til HOH U SOS KOK E? Det er helt 

uforståeligt, indtil man har knækket koden, så kan man både 

tale og forstå lange sætninger hurtigt og effektivt. Du kan 

også vælge andre koder. Hvad med at skrive en godmorgen-

hilsen til din kæreste på morsealfabetet eller en hilsen til en 

gammel ven med runer eller græske bogstaver?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0 1 2 3 4 5 6 7
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Opgave 24

HVAD ER DET NU, DE KENDTE HEDDER?

Kender du det, at det rigtige navn ligger på tungen? Men det 

kommer ikke frem i hukommelsen, selvom du forsøger? Det 

kan læres. Men det kræver træning.
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Til  begyndere
Hvad hedder Danmarks statsminister lige nu?

Hvad hed de tre medlemmer af Olsen Banden i filmene?

Hvad hed de i virkeligheden?

Hvem har skrevet Marco Effekten, som udkom i 2012?

Hvad hed singer-songwriteren, som døde i december 
2016, og som tidligere optrådte i duoen 'Wham'?

Til  øvede
Hvad hed den danske skuespiller, som døde tidligt 
på året 2018, og som blandt andet var kendt for sin 
rolle som fodboldtræner i Busters Verden?

Hvilket land kommer prins Joachims første kone fra?

Hvad var Linse Kesslers mors, Moppers, rigtige navn?

Hvad hedder Walter Whites kone i Netflix-serien Breaking Bad?

Hvad hed brødrene Prices far? Og mor?

Hvad hed Norges første kvindelige statsminister?

Hvad hedder FN’s generalsekretær, der fik posten 1. januar 2017?

Til  en ny livsstil
Gør det til en vane altid at tage den danske indfødsretsprø-

ve på indfodsretsprove.dk og optagelsesprøven til journalist-

uddannelsen. Sidstnævnte kan du finde ved at google ordene 

'optagelsesprøve' og 'journalistuddannelse'. Før regnskab 

med, hvordan du klarer dig.

Når du får lyst til at gå i teateret, til koncert eller i biogra-

fen, kan du udfordre dig selv ved at nævne fem medvirkende 

og genkalde dig dem hver dag den følgende uge.
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Opgave 25.

LÆS NYHEDER OM MORGENEN  
OG HUSK DEM TIL NÆSTE MORGEN

De fleste af os læser eller hører en eller anden form for nyhe-

der hver morgen. At huske indhold og sammenhænge er god 

træning. Så hvorfor ikke benytte sig af de hjernetræningsmu-

ligheder, der ligger lige til højrebenet?
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Til  begyndere
Vælg en morgen om ugen, hvor du gennemgår din avis eller 

foretrukne nyhedssite på nettet. Vælg så tre nyheder, du vil 

huske. Tag eventuelt screenshots af de tre nyheder eller kryds 

artiklerne af i avisen, som du gemmer, så du kan tjekke, om 

du dagen efter huskede rigtigt.

Til  øvede
Vælg tre morgener om ugen, hvor du gennemgår din avis el-

ler foretrukne nyhedssite på nettet, og peg så de fem nyhe-

der ud, som du vil kunne huske til dagen efter. Tag eventuelt 

screenshots og gem aviserne med de afmærkede artikler, så 

du kan tjekke dit resultat.

Til  en ny livsstil
Du skal gøre det til en daglig foreteelse at huske fem nyhe-

der fra forskellige kilder til dagen efter. Du kan fint veksle 

mellem nyhedskilder (radio, internet, tv, avis), så længe du 

kan tjekke, om du gengiver dem korrekt dagen efter. Skaf dig 

eventuelt en makker, som dels kan tjekke, at du husker alle 

nyhederne, dels kan motivere dig til ikke at springe en dag 

over.
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Opgave 26

TRÆN DINE RUMLIGE EVNER

Når vi forklarer andre vej ud fra hukommelsen, træner vi både 

fakta om steder og navne og samtidig vores rumlige hukom-

melse. Der er forskel på, hvordan vi forklarer vej. Forskere har 

lavet et forsøg, hvor 20 kvinder og 20 mænd blev præsenteret 

for billeder af labyrinter, hvori der var placeret genstande for-

skellige steder. Når de havde lært ruten gennem labyrinten 

og erfaret, hvilke genstande de stødte på undervejs, fik de 

virtual reality-briller på, som gav dem oplevelsen af selv at gå 

rundt inde i labyrinten. De blev bedt om at finde en bestemt 

genstand i labyrinten, mens forskerne scannede deres hjerne. 

Her viste der sig en kønsforskel. Mændene navigerede efter 

et indre kort, hvor de forskellige genstande var placeret i for-

hold til retninger og verdenshjørner, mens kvinderne navige-

rede sig frem efter rækkefølgen på de genstande, de havde 

set, til de nåede frem til den udvalgte genstand, de var ble-

vet bedt om at finde. Mens de udførte opgaverne, vurderede 

forskerne deltagernes bevægelsesmønstre i labyrinterne og 

målte deres hjernes aktivitet i en skanner. Både teknikken, 

der blev afspejlet i bevægelsesmønstrene, og hjerneaktivite-

ten var forskellig mellem de to køn.

Andre undersøgelser har vist, at vi i højere grad aktiverer 

vores hjerne, når vi udfører opgaver, der kræver vores rumli-

ge hukommelse, end når vi agerer ud fra gamle vaner. Der-

for er det godt at gå nogle ture i naturen. Det aktiverer store 

områder i hjernen og styrker nye netværk, så dine rummelige 

evner bliver stærkere.
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Til  begyndere
Når du laver denne øvelse, skal du slå op på side 197 i kapitel 

7, hvor der er et billede af en tilsvarende labyrint uden frug-

ter. Hold bogen op, således at din makker kan se labyrinten. 

Når du har lært labyrinten på denne side udenad, lukker du 

øjnene og forestiller dig, at du står ved *. Forklar nu ud fra din 

hukommelse din makker, hvordan hun finder æblet, derefter 

bananen og endelig appelsinen.

Endnu en udfordring for dine rumlige evner får du her. Jeg 

har taget en række billeder af en bunke tændstikker set fra 

forskellige vinkler. Hvilken bunke er lagt anderledes end de 

andre? Se svaret i kapitel 7 ’Svar & Løsninger’.

Den sidste opgave baserer sig på rumlig viden fra din hver-

dag: Forklar din makker, hvordan han finder en bestemt ting 

i dit køkkenskab.

B

E

C

F

A 

D 
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Til  øvede
Når du laver denne øvelse, skal du slå op på side 197 i kapitel 

7, hvor der er et billede af en tilsvarende labyrint uden frug-

ter. Hold bogen op, så din makker kan se labyrinten. Når du 

har lært labyrinten her på siden udenad, lukker du øjnene og 

forestiller dig, at du står ved *. Forklar nu din makker, hvor-

dan hun finder æblet, derefter bananen og endelig appelsi-

nen. Husk, at hvis en frugt ligger midt på gangen, er det ikke 

nok bare at gå forbi, man skal stoppe præcis der, hvor den 

ligger.
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Endnu en udfordring for dine rumlige evner får du her. Jeg 

har taget en række billeder af en bunke tændstikker set fra 

forskellige vinkler. Hvilken bunke er lagt anderledes end de 

andre? Se svaret i kapitel 7 ’Svar & Løsninger’.

Den sidste udfordring for din rumlige hukommelse lyder som 

følger: Tænk på din fødeby og forklar din makker, hvordan 

hun finder vej fra a til b til fods eller i bil.

Til  en ny livsstil
Gør det til en vane at tilbyde din hjælp, når du ser folk stå 

med kort eller telefon. Brug hovedet og ikke kortet, når du 

forklarer vejen.

En bonus for din hjernetræning er, at du udvikler dine so-

ciale kompetencer, og er det udenlandske turister, træner du 

også fremmedsprog.

A B

D E

GF

C 
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Opgave 27

GÆT ORD FRA  
BOGSTAVKOMBINATIONER  

MED TOMME PLADSER

Kik på følgende bogstavkombinationer og genkald resten af 

ordet. Hvad mon de manglende bogstaver er her?
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Til  begyndere
Madp_kke
Skriv_bo_d
Køk_en
Sm_rtpho_e
Kla _ _ eværel_e
Fo_bol_
K_mpv_gn
B_def_rie
Ky_l_ng
V_sket_j

Til  øvede
U_du_a_
_n_erci_yt_g
B_g_ds_lg
S_f_b_rd
_kr_v_r
L_b_t_r
B_gv_r_
_pp_l__n
S_ _ _ erf_ _ ie
_æ_ek_rt

Til  en ny livsstil
Tag et stykke papir. Skriv fem ord. Vend papiret. Skriv dem 

i degraderet form (altså hvor du udelader bogstaver i ordet). 

Læg papiret i skuffen og tag det frem om en uge. Udfør opga-

ven dagligt, så der hele tiden ligger syv stykker papir i skuf-

fen og modner.

Du kan også tage ordene et stykke videre ved at skrive 

beskeder til dine venner eller kolleger med brug af så man-

ge huller og så få anslag som muligt. Et eksempel: ”o3 m*” er 

måske ikke så nemt? Det betyder ”Juletræ med stjerne”.
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Opgave 28

FORBIND STREGER TIL PSEUDOORD

Her i opgave 28 får du en række tal- og bogstavkombinati-

oner, som jeg kalder pseudoord. Du skal arbejde med et ad 

gangen. Se på pseudoordet et halvt til et helt minut, så du fø-

ler, at du kan det udenad. Derefter skal du forbinde dets bog-

staver og tal i den rigtige rækkefølge i figuren med streger.

Du kan gå til opgaven på to måder: 1. Arbejd med pseudo-

ordet længe, så du indlærer det – læs det igen og igen, træn 

det forfra og bagfra, så det lægges på lager i din langtidshu-

kommelse. Herfra trækker du det så at sige over i arbejdshu-

kommelsen, mens du udfører tegningen i figuren. 2. Du kan 

også prøve at holde pseudoordet i korttidshukommelsen og 

derfra lade det flyde over i arbejdshukommelsen, mens du ar-

bejder med det. Kig da på ordet i nogle sekunder, og sig det 

for eksempel højt for dig selv, mens du trækker blyanten fra 

tegn til tegn i pseudoordet. 
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Til  begyndere

Pseudoord: ABE245

Pseudoord: 32M4A8T9S
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Til  øvede

Pseudoord: LU2FTH7AV1N98

Pseudoord: H4ÅRB7ØJLE
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Til  en ny livsstil
Der findes mange muligheder for at kombinere koder af tal og 

bogstaver med noget brugbart. De fleste af os tænker umid-

delbart på en brugerkode/et password til computeren eller 

e-mailen. Vi ved også alle sammen, hvor svært det kan være 

at huske disse brugerkoder. En løsning kan være, at man hu-

sker et mønster i en sky af bogstaver og tal. Man kan alt-

så ”se” brugerkoden for sig som et mønster i skyen. Det kan 

også være noder på et stykke nodepapir eller handlingen i en 

film, man ser for sig. Man kan altså arbejde med at kombine-

re hukommelse fra forskellige domæner tegn-rum (som her), 

tegn-noder, tegn-handling osv.
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KA P I T E L  5

UDGANGSTEST
HVOR GOD ER DU BLEVET?

Hvis du har gennemført et eller flere af programmerne, vil 

din hjerne være blevet en ny og stærkere udgave af sig selv. 

Jeg håber, at du mærker forskellen.

Jeg har en sidste test. Den svarer til den, som du tog, in-

den du gik i gang med træningen. Denne test har ligesom den 

første fokus på korttids- og langtidshukommelsens evne til at 

huske fakta og begivenheder og på din rumlige hukommelse. 

I opgaverne A, B, og C bruger du langtidshukommelsen til at 

huske fakta. Opgaverne i D gør brug af korttidshukommel-

sen, og opgaverne i E har fokus på den rumlige hukommelse.

Når du har løst hver opgave, skriver du resultatet i skema-

et i kapitel 7 ’Svar & Løsninger’.

2018053_Klæbehjerne INDHOLD til tryk.indd   165 04/07/2018   13.28



166

T IL  DIG,  DER H A R GENNEMFØR T 
BEGY NDERPROGR A MME T

A. 32 ord – lær dem udenad
Her ser du 32 navneord, som du nu har fem minutter til at ind-

lære. Sæt tidtageren på din telefon eller køkkenets æggeur 

og læs på ordene. Når de fem minutter er gået, lukker du bo-

gen og har fem minutter til at skrive så mange ord, som du 

husker. Tjek så med listen i bogen, og noter, hvor mange du 

faktisk huskede. Du kan eventuelt hjælpe din hukommelse 

på vej ved at inddele ordene i kategorier.

32 or d
Grå stær, elevråd, bordskåner, kræft, novelle, 
røde hunde, måleske, sukkersyge, eventyr, kiwi, 
Stockholm, grydelap, Tokyo, planet, abrikos, galakse, 
saftpresser, roman, lærer, whiteboard, ris, Kathmandu, 
inspektør, melon, London, kartofler, blomme, hirse, 
måne, havre, Nordstjernen, digtsamling.

B. Husk spillekort
Se på billedet og lær kortene i rækkefølge fra venstre mod 

højre. Luk så bogen. Kan du huske det første kort? Det andet? 

Hvornår begår du en fejl? Noter nummeret på det sidste kort, 

du havde rigtigt.

Du får præsenteret tre sæt kort, der stiger i sværhedsgrad, 

og du har to forsøg til hvert sæt. Når du noterer dit resultat 

(nummeret på dit sidste rigtige kort), vælg da det bedste re-

sultat af de to forsøg. De tre tal fra dine resultater skal du 

føre ind i skemaet på side 184, hvor du kan sammenligne med 

dine resultater fra indgangstesten.
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Første række (fire kort)

Anden række (seks kort)

Tredje række (otte kort)

2018053_Klæbehjerne INDHOLD til tryk.indd   167 04/07/2018   13.28



168

C. Velkommen til  – læs og husk
Nedenfor er der en lille historie fuld af detaljer. Det er vigtigt, 

at du lægger mærke til detaljerne, for det er dem, du bliver 

hørt i bagefter. Læs historien igennem en eller to gange. Dæk 

derefter teksten til, og svar på spørgsmålene.

His t or ie
I 1970’erne rejste de rundt fra by til by i det, nogle i dag kalder 
Udkantsdanmark. Dengang kaldte man det bare Danmark. De 
forlod vinterlogiet i laden ude på Terkelsvej i begyndelsen af maj. 
En håndfuld af dem delte her to værelser hen over de koldeste 
måneder. Resten havde familier, de tog hjem til efter sæsonen 
og kom i lånte lastvogne og hentede karrusellen, tombolaen og 
fiskedammen. 

Fra laden kørte Ingrid og Harry den første vogn. Hun blev kaldt 
dronningen – på grund af navnet. Vognen var gul og havde en træ-
kasse med hængelås til pengene sømmet fast i bunden under den 
seng, hvor dronningen og Harry sov i sæsonen. Efter Krone 1, som 
vognen hed, fulgte Søren, Johnny og Helle med radiobilerne og 
skydeteltet. Deres vogn havde anhænger. Til sidst kom Loa, som 
fyldte næsten hele førerhuset i sin gamle dueblå Scania L 110.

Hvert år lovede hun at lade sit overskæg gro, så de kunne tjene på 
det. Men der blev aldrig skæg nok. Hun sad i stedet i sin bås og 
vekslede kroner til spillemønter og overvågede automaterne. Der 
kom flest mænd og unge drenge, som drak og trak i den enar-
mede, til de nærmest faldt om – altså drengene og mændene. De 
kvinder, der kom, sad længst ude ved teltdugen, som blev slået 
fra om dagen. Så kunne de se over på skydeteltet og lykkeboden 
og snakke om, hvem der mon ville vinde den store dukke med 
flamencokjolen på øverste hylde, mens de røg Mini Golf og drak 
sort kaffe med snaps. De havde aldrig set nogen vinde noget fra 
den øverste hylde. 
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Connies datter, Laila, vandt engang en bamse, der var næsten lige 
så stor som hendes kat, Bimmer. Men ellers var det mest nøglerin-
ge med fjer og overdimensionerede blyanter med sorte og hvide 
striber, der blev vundet.

Dæk his t or ien t i l  og besvar disse spør gsmål:
På hvilken vej var vinterlogiet, og hvornår forlod de det?

Hvem kørte Krone 1?

Hvem kørte med radiobilerne og skydeteltet?

Hvad lavede kvinderne?

Der er i alt 12 svar, hvor mange huskede du?

D. Kan du huske tal?
Som sagt kaldes talrækker i hukommelsesøvelser for tal-

spændvidden. Her skal du finde ud af, hvor stor din talspænd-

vidde er – hvor mange cifre du kan huske.

Du får her tre rækker tal. Du skal læse tallene fra venstre 

mod højre og lære dem udenad. Giv dig selv et minut pr. ræk-

ke (tag kun en ad gangen), luk så bogen og skriv tallene ned i 

den rigtige rækkefølge på papir. Tjek med talrækken i bogen, 

og noter i skemaet i kapitel 7 ’Svar & Løsninger’, hvor mange 

rigtige du har. Prøv alle tre talrækker.

9 5 2 3 7 8 1 4 2 5

0 7 3 1 5 4 9 3 0 2 4 8

7 3 0 9 4 0 6 8 1 3 1 7 9 5

2018053_Klæbehjerne INDHOLD til tryk.indd   169 04/07/2018   13.28



170

E. Husk f iguren og byg den igen
Med denne øvelse afprøver du din rumlige hukommelse.

Find æsken med tændstikker fra starttesten frem igen el-

ler blyant og papir. Se nu på billedet i et minut, og luk bogen. 

Nu skal du enten lægge 12 tændstikker i samme mønster el-

ler tegne mønsteret på papiret. Hvor mange tændstikker fik 

du placeret korrekt? Der er tre eksempler i denne øvelse. Lav 

en ad gangen, og noter resultatet for hvert billede.
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T IL  DIG,  DER H A R GENNEMFØR T 
PROGR A MME T FOR ØV EDE

A. 32 ord – lær dem udenad
Her ser du 32 navneord, som du nu har fem minutter til at ind-

lære. Sæt tidtageren på din telefon eller køkkenets æggeur og 

læs på ordene. Når de fem minutter er gået, lukker du bogen 

og har fem minutter til at skrive så mange ord, som du husker. 

Tjek så med listen i bogen, og noter, hvor mange du faktisk 

huskede. Du kan hjælpe din hukommelse på vej ved at ind-

dele ordene i kategorier. Hav et stykke papir klar til at notere 

ordene ned på, efter at bogen er lukket.

32 or d

Trusser, aborre, supermarked, sprøjte, skoforretning, 
Amazonas, torsk, varme, computer, ferie, strand,  
bellis, recept, studenterfest, ørred, bager, Donau,  
synstest, flynder, skisokker, spartel, Seinen, stempel,  
tulipan, skriveunderlag, busseronne, rose, netbutik,  
lineal, Themsen, forglemmigej, skjorte.

B. Husk spillekort
Se på billedet på næste side og lær kortene i rækkefølge fra 

venstre mod højre. Luk så bogen. Kan du huske det første 

kort? Det andet? Hvornår begår du en fejl? Noter nummeret 

på det sidste kort, du havde rigtigt.

Du får præsenteret tre sæt kort i stigende sværhedsgrad. 

Når du noterer dit resultat (nummeret på dit sidste rigtige 

kort), har du tre tal, som du skal føre ind i skemaet på side 184 

og bruge til at sammenligne med dine svar fra starttesten.
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Første række (fire kort)

Anden række (seks kort)

Tredje række (otte kort)
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C. Velkommen til  – læs og husk
Nedenfor er der en lille historie fuld af detaljer. Det er vigtigt, 

at du lægger mærke til detaljerne, for det er dem, du bliver 

hørt i bagefter. Læs historien igennem en eller to gange. Dæk 

derefter teksten til, og svar på spørgsmålene.

His t or ie
En bølge af ensomhed skyllede ind over Carsten, da telefonsamta-
len var slut denne søndag sen aften. Hans bedste ven havde ringet 
og i højt humør sagt: 

”Fedt, så flytter du tæt på mig, når du overtager huset.” 

Carsten forstod ikke, hvad vennen talte om. Hvilket hus? Hvem 
flytter? 

”Ja, nu da din far er flyttet til Sri Lanka med Henriette,” fortsatte 
vennen. 

Sri Lanka? Hans far? Altså den far, der altid køligt afslog selskab for 
at hellige sig Bennet, Austen, Butler, Defoe, Fowles, Kingsley og 
sig selv? Den far, som aldrig kom til børnebørnenes fødselsdage 
– hverken Pjevs’ eller Beas? Den far, der blev fyret fra universite-
tet for 17 år siden, men som stædigt stadig kaldte sig professor 
i engelsk litteratur? Den far, der kun forlader sit hus for at købe 
de sædvanlige to liter konventionel letmælk, skiveskåret Herku-
les-rugbrød og et lille bæger grovhakket leverpostej fra Tulip og 
for at vande den blå blyrod, den hvide alba og den pastelfarvede 
akeleje – ikke mælkeklokken, for alt i verden ikke mælkeklokken? 
Og hvem var Henriette? 

Ensomheden var bølget ind over Carsten, da han forstod, at hans 
far og Carstens ven, som boede dør om dør i nummer 7 og 9 på 
Kløvervænget, åbenbart var venner. 

”Det har vi da været i årevis – det vidste du da?” 
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Nej, det vidste Carsten ikke. Ligesom han ikke vidste, at hans far 
fangede hornfisk, sild og makreller med vennens børn. At han læ-
ste Dickens højt for dem, og at deres reservebedstemor, Henriette, 
var flyttet ind hos hans far. Nu skulle de to altså flytte til landsbyen 
Matara på sydspidsen af Sri Lanka. Og huset hjemme i Udkøbing, 
ja, det skulle Carsten så overtage. Og hans far forventede taknem-
melighed.

Dæk his t or ien t i l  og besvar disse spør gsmål:
Hvor flytter Carstens far hen? Og med hvem?

Hvilke syv ting prioriterer Carstens far over selskab?

Hvilke husnumre bor Carstens far og hans ven i?

Hvilken by ligger husene i?

Der er i alt 12 svar, hvor mange huskede du?
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D. Kan du huske tal?
Når man taler om tal i hukommelsesøvelser, kaldes en række 

tal som sagt for talspændvidden. Her skal du finde ud af, hvor 

stor din talspændvidde er – hvor mange cifre du kan huske.

Du får her tre rækker tal. Du skal læse tallene fra venstre 

mod højre og lære dem udenad. Giv dig selv et minut pr. ræk-

ke (tag kun en ad gangen), luk så bogen og skriv tallene ned i 

den rigtige rækkefølge på papir. Tjek med talrækken i bogen, 

og noter i skemaet i kapitel 7 ’Svar & Løsninger’, hvor mange 

rigtige du har. Prøv alle tre talrækker.

4 2 9 7 0 6 4 3 1 0

5 8 0 1 9 7 3 6 2 4 7 3

6 7 0 2 4 9 1 3 0 4 5 7 8 2

E. Husk f iguren og byg den igen
Med denne øvelse afprøver du din rumlige hukommelse.

Find en æske tændstikker eller papir og blyant. Se nu på 

billedet et minut. Luk så bogen. Nu skal du enten lægge 12 

tændstikker i samme mønster eller tegne mønsteret på papi-

ret. Hvor mange tændstikker fik du placeret korrekt? Der er 

tre eksempler i denne øvelse. Lav en ad gangen, og noter re-

sultatet for hvert billede.
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KA P I T E L  6

KLÆBEHJERNE FOR EVIGT
– AT BRUGE SIN EGEN HUKOMMELSE

Verbet at google er optaget i den danske retskrivnings-

ordbog. Det er der god grund til, for gennem de senere 

år er Google blevet en uundværlig følgesvend for de fle-

ste af os. Vi slår alting op: bustider, hoteladresser, om øko-

logi er dyrere end konventionelle fødevarer, hvem der er 

nummer fem i det danske kongehus, og hvordan man bedst 

vedligeholder palisander. Alt kan googles, og det er i ud-

gangspunktet på alle måder godt at være nysgerrig og vi-

debegærlig, fordi det udvider vores horisont og øger vores 

hjernekapacitet. Desuden forbedrer det vores hukommelse, 

da nye emner og interesser booster antallet af synapser og 

forbindelser i hjernen.

Alligevel mener jeg, der er spørgsmål, som vi bør forhol-

de os til – nu. Problemet er ikke, at vi googler efter informati-

on, problemet er, at vi googler igen næste gang vi skal bruge 

samme information, for eksempel adressen på hotellet, el-

ler hvordan man fjerner en skjold på palisanderbordet. Også 

selvom informationen allerede første gang, vi søgte den, hav-

de et af de tre kriterier, der gjorde, at den blev lagret i vores 

hukommelse: Informationen var relevant og vigtig for os (det 

var netop derfor, vi valgte at lede efter informationen), eller 

den var forbundet med følelser (at vi var kede af skjolden på 

bordet), eller den var overraskende (at økologi ikke i alle til-

fælde er dyrere end konventionel).
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Spørgsmålene er: Hvorfor tyr vi til Google efter viden, som 

vi allerede har i hukommelsen? Hvorfor overlader vi til Face-

book at minde os om fødselsdage, som vi faktisk godt kender? 

Hvorfor bruger vi apps til at minde os om aftaler og mødeti-

der, når vi før i tiden klarede os fint uden. Og hvad gør disse 

valg ved os?

I stedet for at bruge vores medfødte evner til at huske, bru-

ger vi det, som man kan kalde vores ’eksterne hukommelse’. 

Ekstern hukommelse refererer i computersprog til et lager, en 

usb-nøgle, en ekstern harddisk eller andet, der ligger uden 

for vores egen computer, og som opbevarer alt det, der ikke 

er plads til på vores egen pc. Den eksterne harddisk er nød-

vendig for at opbevare alle vores dokumenter. De fleste af os 

opdager først, hvor vigtig den eksterne harddisk er, når vores 

computer bryder sammen eller bliver stjålet, og vi dermed mi-

ster alle informationer på vores pc.

Med vores egen hukommelse har vi så rigelig med plads, 

at der ikke er grund til en ekstern hukommelse. Derfor vover 

jeg at svare på mit eget spørgsmål: Vi tyr til Google og andre 

eksterne hukommelser af bekvemmelighed og dovenskab.

Måske vil nogle påpege, at det er unødvendigt at huske 

selv, når det nu er så nemt at få hukommelseshjælp, hvilket 

betyder, at vi kan bruge vores energi på noget andet. Det 

er jeg overraskende nok ikke uenig i. Nogle vil måske også 

mene, at det er unødvendigt at cykle til arbejde, når toget går 

lige til døren. Alligevel er der mange, som tager cyklen, alene 

fordi kroppen kan, og fordi vi har lært, at en lang række po-

sitive effekter på kroppen og humøret er sidegevinster af selv 

kortere cykelture.

Sådan er det også med hjernen. Plasticiteten gør, at hjer-

nen kan rumme alt det, vi træner den til. Udover en bedre 

hukommelse – altså at fastholde informationer i kortere eller 
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længere tid – giver træning af hjernen en lang række positive 

gevinster: Vi styrker vores evne til at skabe kreativt, vi bliver 

bedre til at skabe relationer, være sammen med andre og bi-

drage til dialog og forståelse. Vi evner bedre at have mange 

bolde i luften, at tage beslutninger, der er kvalificerede og 

bygger på viden, intuition og erfaringer. Vi bliver dygtigere 

til at samkøre information for at opnå nye forståelser, for at 

analysere eller for at nedbryde information i mindre dele for 

at forstå elementer styk for styk. Derudover giver hjernetræ-

ning os bedre basis for at bevare evnen til at lære nyt og til at 

oppebære vores intellektuelle evner hele livet.

Hvor meget tid og energi, vi vælger at investere i vores 

hjernes udvikling og træning af hukommelse, er naturligvis 

et personligt valg. Da celler og forbindelser i hjernen udvikler 

sig, så snart vi bruger hovedet gennem aktiviteter og udfor-

dringer, har selv små tiltag i dagligdagen betydning. Derfor 

er al træning god træning. Nøjagtig som to ugentlige timer 

i fitnesscentret er bedre end én, og som en kort løbetur er 

bedre end ingen. Mit håb er, at du bliver så bidt af at styrke 

din mentale kapacitet, at du med tiden vælger at indføre livs-

stilsændringerne i din hverdag. Ligesom du måske allerede 

har gjort for din krop, når du cykler på arbejde i stedet for at 

tage bilen, og når du snupper trappen i stedet for elevatoren. 

Griber du de gode muligheder for at træne din hjerne i hver-

dagen, gør du ikke blot noget godt for dit mentale velbefin-

dende nu og her – du opbygger styrke til fremtiden.
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KA P I T E L  7

SVAR & LØSNINGER

Scor eboar d

I dette scoreboard kan du notere dine resultater fra bogens 

tests. I første kolonne (kolonne A) skriver du, hvor mange af 

de 32 ord i opgave A, som du kunne huske. I næste kolonne 

(kolonne B) skriver du, hvor mange af spillekortene du kun-

ne huske for hver af de tre rækker kort. I tredje kolonne (ko-

lonne C) skal du notere, hvor mange detaljer du har med fra 

historien. Nogle spørgsmål besvares med flere detaljer. Hver 

detalje giver et point. I fjerde kolonne (kolonne D) skal du an-

føre din talspændvidde. Hvor mange tal kunne du huske fra 

begyndelsen af en række, til du får første fejl. Første gang 

kan du maksimalt score 10, næste gang 12 og tredje gang 14. 

I femte kolonne (kolonne E) skriver du, hvor mange af de 12 

tændstikker du kunne placere korrekt. Her er der lidt billige 

point, da der er fifty-fifty for at gætte rigtigt for hver tændstik. 

Til sidst tæller du alle dine scores sammen.

Det spændende er, om du kan se en forbedring efter at 

have gennemført træningsprogrammerne.
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Te s t A B C D E S u m

Før du begynder
(Indgangstest) /32

/4
/6
/8

/12
/10
/12
/14

 /12
/12
/12

/134

Efter begynderniveau
(Udgangstest) /32

/4
/6
/8

/12
/10
/12
/14

 /12
 /12
 /12

 /134

Efter øvet niveau
(Udgangstest) /32

/4
/6
/8

/12
/10
/12
/14

 /12
 /12
 /12

 /134

2018053_Klæbehjerne INDHOLD til tryk.indd   184 04/07/2018   13.28




