Bokanmeldelse
Hva er hjernen
Anmeldt av Are Brean

Universitetsforlagets «Hva er»-serie har gledet vitebegjærlige helt fra 2003, med
små lettleste, men innholdstunge populærvitenskapelige introduksjonsbøker til de
forskjelligste fagfelt. De over 50 titlene spenner fra «Hva er en roman» til «Hva er
matematikk» og «Hva er hukommelse». Alle bøkene er skrevet av anerkjente og formidlingserfarne fagfolk innen det aktuelle feltet, noe som nok har vært grunnlaget
for seriens suksess.

På mesterlig vis forenes slik vitenskapshistorie og naturvitenskaplig tilnærming med undrende fascinasjon over alt det vakre og spennende i hjernen. Og
som forfatteren selv postulerer allerede i første kapittel: Det handler mest om
den friske hjernen. Ikke desto mindre er han innom de fleste av de vanlige (og
noen uvanlige og spektakulære) hjernesykdommer.
Litteraturhenvisningene bak hvert kapittel inspirerer til videre lesning for den
over middels interesserte leser, referanselisten og det underholdende noteverket bakerst utdyper ytterligere.
Dagens tips til alle nevrokolleger er derfor: Neste gang du strever med å forklare hva en nevrolog egentlig holder på med og hvorfor dette faget vårt er så
fascinerende, kan du triumferende slå denne lille boken i bordet og si:
«Akkurat så spennende som dette er det!»

Fakta
Pussig nok er det ikke før nå at det foreligger en bok med det selvsagte temaet «Hva
er hjernen». Når Universitetsforlaget endelig skjønte sin besøkelsestid i så måte, visste de heldigvis å sette rett person på jobben. Espen Dietrichs er ikke bare professor
og avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling OUS samt tidligere leder av NNF og redaktør av Axonet. Han er også en av Norges mest erfarne populærvitenskapelige formidlere OG tidligere Brageprisvinner for en populærvitenskapelig bok om, nettopp,
hjernen.
Allerede i innledningen slår forfatteren an en personlig tone, ved å fortelle som sin
egen vei inn i medisinen, hjerneforskningen og etterhvert nevrologien. Også videre
utover i boken er jeg-stemmen tydelig. Det er et fortellerteknisk grep som kler stoffet godt – for hjernen er som tema like allmenngyldig som personlig. Dette grepet
gjør også at forfatterens store engasjement for temaet kommer tydelig frem. Slikt
holder på leseren, også i de av bokens avsnitt der temaene er på kanten kompliserte å
henge med på for et allment publikum.
De syv kapitlene har titler som vanskelig kan unngå å pirre den nysgjerrige leser: de
færreste vil kunne motstå titler som «Du kan ikke bytte hjerne», «Personligheten bak
pannebrasken» og «Hva er bevisstheten, og hvor er sjelen?» Og innholdet innfrir hva
titlene lover: Her er kortfattede, men grundige innføringer i hjerneforskningens og
–forståelsens historie, i sjel-legeme-dualisme, i nevroanatomi og –fysiologi på både
makro- og mikronivå og i moderne hukommelsesforskning, for bare å nevne noe. Alt
ispedd nevrohistoriske, nevrolitterære og populærkulturelle anekdoter og sitater.
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NORGES PARKINSON FORSKNINGSFOND HVORI
OPPTATT DAGNY OG MICHAEL BØRSUMS LEGAT
Norges Parkinson Forskningsfond skal dele ut midler til de formål som er angitt. Det
kan søkes om midler til prosjekter – både ettårige og flerårige – som støtter forskning
av Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser, samt til forskning og tiltak som har som formål å bidra til at disse gruppene
oppnår best mulig livskvalitet. Søknadene vil bli behandlet i oktober/november 2015.
Les mer om kriterier på nettsiden til NNF.
Søknaden sendes elektronisk innen 1. september 2015 til:
Norges Parkinson Forskningsfond. E-post: forskning@parkinson.no
Merket: Søknad 2015.
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