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henning kirk  sådan holder du hjernen i gang

Der skal mere end krydsord eller sudoko til for at holde 
hjernen ved lige. Hjernen er et livslangt byggeprojekt, 
som kræver at blive stimuleret alsidigt. Til gengæld 
kan vi opnå vækst af både viden, erfaring, ekspertise 
og overblik.

I sin fjerde bog om hjernens muligheder i en moden alder tager aldrings
forskeren, læge dr.med. Henning Kirk et kig på det gode gamle begreb vis
dom. Han beskriver det ud fra nye forskningsvinkler, og han giver konkrete 
råd om, hvordan man generelt styrker hjernen, når man bliver ældre. Det 
kræver blandt andet at den fysiske form vedligeholdes.

Og hjernen styrkes også hvis vi er aktivt sammen med andre mennesker 
– gerne med børn og barnlige sjæle. Sproget kan fortsat udvikles, og frem
medsprog giver yderligere gevinster. Det viser den nyere forskning, som 
også viser os musikkens betydning for hjernens fortsatte udvikling.

huskebogen

Hjerneøkonomi og god hukommelse

»Efter at have været på tur med Henning Kirk i hjerne

vindingerne, får man også noget at vide om, hvad 

man skal gøre for at forhindre, at ens eneste opslags

værk bliver glemmebogen. Man kan nemlig gøre noget 

for at optimere sin hukommelse.«

HEnrIK PallE, POlITIKEn

»For det allervigtigste forekommer undertegnede at 

være det sted, hvor forfatteren introducerer begreberne 

’mønstergenkendelse’ og især ’hjerneøkonomi’. (…) 

Han sammenligner det med beskæring af gamle  

frugttræer således at forstå – og her kommer vi til  

det, man selv kan gøre – at man bevidst fraskærer de  

forgreninger, som ikke bruges …«

ElISabETH POrSE, GErOnTOlOGI

med hjernen i behold

Kognition, træning og seniorkompetencer

»bogen kan anbefales til enhver, som måtte have 

behov for argumenter for en aktiv livsstil højt op i 

årene.« 

lEnE aGErSnaP, UGESKrIFT FOr læGEr

»Kirk skriver med stor indsigt og optimisme, som er 

meget overbevisende (…) Henning Kirk har skrevet  

en meget vigtig bog om den aldrende hjerne og det 

aldrende menneske.«

bO MøHl, POlITIKEn
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henning kirk (f. 1947) har som læge med speciale 

i samfundsmedicin det meste af sin karriere beskæf

tiget sig med forskning og formidling om aldring og 

ældre (gerontologi). Var 198998 leder af Gerontolo

gisk Institut og arbejder i dag selvstændigt som  

forfatter, foredrags holder og konsulent.

    Hans disputats Da alderen blev en diagnose (1995) 

handler om historien bag lægevidenskabens ældre

billeder. Herudover har han skrevet en lang række  

bøger, bogkapitler, kronikker og artikler om aldring og 

sundhed. blandt bogtitlerne kan nævnes Det grå guld 

(1999), Hjernen bag erfaring (2004) og Huskebogen 

(2005). Han er æresmedlem af Dansk Gerontologisk 

Selskab og har medvirket i en række offentlige udvalg, 

tænketanke mv. (pt. regeringens ’seniortænketank’).
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