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Det  fremgår  af  flere  tidligere  artikler  i  Forskningsnyt,  at  vores  ”almindelige 
hukommelse”  for  forskellige  begivenheder  ofte  er  temmelig  påvirkelig  af 
senere begivenheder og påvirkninger så vi ligefrem kan komme til at tro, at vi 
har oplevet noget vi slet ikke har været ude for i virkeligheden (se artiklerne 
om  ”falske  erindringer”  i  dette  nummer).  Denne  foranderlighed  i  vores 
almindelige  erindring har  fået  hukommelsesforskere  til  at  slå  fast,  at  vores 
erindringer ikke skal opfattes som noget, der er optaget på video og derefter 
bliver opbevaret helt uforanderlig i hjernen indtil det ”afspilles” i bevidstheden 
senere  hen.  Tværtimod er  vores  erindringer  snarere  noget  vi  ”konstruerer” 
udfra hvad vi ved om den erindrede situation, samt hvad vi senere har fået at 
vide, og har været udsat for påvirkninger senere i livet, alt sammen noget der 
kan komme til at forandre en bestemt erindring ganske meget. 
Der er dog også - ifølge hukommelsesforskere –  én  væsentlig undtagelse for 
denne ubestandighed i hukommelsen, nemlig de såkaldte blitz-erindringer. En 
blitz-erindring er erindringen om en situation, hvor man oplever noget stærkt 
chokerende f.eks. når man modtager en chokerende nyhed. Det menes, at den 
rent  fysiologiske  effekt  af  denne  chokerende  oplevelse  bl.a.  via  en  øget 
adrenalinproduktion,  medvirker  til,  at  den  pågældende  erindring  i  helt 
usædvanlig grad bliver ”fastfrosset” som et billede optaget med blitz, og altså 
opbevares  i  hjernen  på  en  hel  anderledes  uforanderlig  måde  end de mere 
almindelige og svage erindringsbilleder.
Mange ældre kan – som forfatteren af denne artikel – stadigvæk med utrolig 
klarhed huske den situation, man befandt sig i, da man i 1963 for over 40 år 
siden modtog nyheden om mordet på Præsident Kennedy. Undersøgelser over 
sådanne erindringer  om chokerende begivenheder  viser,  at  mennesker,  der 
udspørges  år  efter  år,  fortæller  om  stort  set  nøjagtig  de  samme 
erindringsbilleder,  så  det  er  med  god  grund,  at  man  her  taler  om  blitz-
erindringer. Det svarer tilsyneladende virkelig til ”fastfrosne” billeder i hjernen 
taget med stærkt blitzlys. 
Fra nyere tid er der mange – især amerikanere – der tilsvarende har dannet 
sådanne  stærke  blitz-erindringer  om  den  gang  de  fik  nyheden  om 
terrorangrebet  i  USA  den  11.  september  2001,  f.eks.  da  de  på  tv  så  de 
chokerende billeder af World Trade Center styrte i grus. 
Denne sidstnævnte begivenhed har givet anledning til flere undersøgelser over 
de blitz-erindringer, der kunne optræde hos amerikanere i denne forbindelse. 
Mærkværdigvis har disse undersøgelser givet lidt modsatte resultater således, 
at nogle undersøgelser fandt klar støtte til ”blitzteorien”, altså tilsyneladende 
helt  fastfrosne  uforanderlige  erindringsbilleder,  mens  andre  undersøgelser 
fandt, at ganske mange, et år efter begivenheden huskede den på en måde, 
der afveg ganske stærkt fra den beskrivelse de pågældende havde givet om 
deres oplevelser samme dag eller dagen efter den chokerende begivenhed.
Nu giver en ny amerikansk undersøgelse af to psykologer fra universitetet i 
Illinois  en  god  forklaring  på  denne  uoverensstemmelse  blandt  de  tidligere 
undersøgelser.  De  to  forskere  fandt  nemlig,  at  blitz-erindringer  både  er 



foranderlige og uforanderlige, men i forskellige perioder efter den chokerende 
oplevelse!
Den  nye  amerikanske  undersøgelse  adskilte  sig  fra  de  fleste  tidligere 
undersøgelser  ved  ikke  blot  at  undersøge  blitz-erindringer  fra  den  11. 
september to gange, f.eks. lige efter og et år senere, men derimod hele fem 
gange, nemlig 1) dagen efter, 2) en uge senere, 3) en måned senere, 4) tre 
måneder  senere,  5)  et  år  senere.  På  hvert  af  disse  fem  tidspunkter  blev 
forsøgspersonerne bedt om at oplyse en række enkeltstående detaljer i deres 
erindringer om begivenheden, nemlig hvordan, hvornår og hvor de hørte om 
begivenheden samt, hvad de foretog sig i den pågældende situation, hvem de 
var sammen med, hvad de bar af tøj og endelig hvad deres første tanke om 
begivenheden gik ud på.
Ved således at dele erindringen om den chokerende begivenhed op i bestemte 
bestanddele,  var  det  muligt  for  forskerne  at  sammenligne  hver  af  disse 
bestanddele af blitz-erindringen på de fem forskellige tidspunkter. 
Fra  tidligere  undersøgelser  over  ”almindelig  hukommelse”  ville  man  have 
ventet,  at  der  blev  større  og  større  uoverensstemmelse  mellem  de  stadig 
senere  beskrivelser  af  erindringen  i  forhold  til  erindringen  lige  efter 
begivenheden, altså dagen efter den chokerende oplevelse. Det er hvad man 
typisk  finder  i  studiet  af  almindelige  erindringer  for  mere  harmløse 
begivenheder.  Men interessant nok fandt man i  forbindelse med disse blitz-
erindringer om terrorangrebet den 11. september det stik modsatte! Kort sagt 
fandt  man  gennemgående  forholdsvise  store  forandringer  i  erindringen  om 
begivenheden blot en uge efter den beskrivelse,  der var afgivet lige dagen 
efter, men til gengæld var der forbløffende lille forskel på den beskrivelse, der 
blev afgivet ugen efter og dem, der blev afgivet en måned, tre måneder og 
hele tolv måneder senere!
Mens vores almindelige erindringer, altså som sagt holder sig meget godt nogle 
dage efter en mindre vigtig begivenhed, men derefter blegner og forandres og 
måske helt forsvinder, så er det åbenbart lige modsat med blitz-erindringer; de 
kan være noget ”ustabile” eller foranderlige i den allerførste tid, hvor chokket 
er ved at lægge sig, men derefter, altså ca. en uge efter begivenheden er de 
pågældende  blitz-erindringer  tilsyneladende  så  fastfrosne  og  (temmelig) 
uforanderlige, som man tidligere har antaget.
Forklaringen  på  dette  ”mysterium”  altså  især  den  omstændighed,  at  blitz-
erindringer  er  mere  foranderlige  lige  efter  begivenheden  end  senere  hen, 
menes ifølge de to forskere, at hidrøre fra den omstændighed, at selve den 
følelsesmæssige  ophidselse  efter  den  chokerende  nyhed,  bevirker  en 
indprentning  af  oplevelsen,  der  følger  andre  lovmæssigheder  end 
indprentningen af mere almindelige oplevelser. Man ved fra dyreforsøg, at dyr, 
der  udsættes  for  en  enkelt  chokerende  (smertefuld)  oplevelse  ved  at  gå 
igennem et  lille  hul  i  væggen i  en  forsøgskasse  og  ind  i  et  naborum med 
elektriske stød i gulvet, forbløffende gerne går igennem det samme hul nogle 
få minutter eller en time senere og – om end med lidt mere tøven – en eller to 
dage senere. Men hvis dyrene først en hel uge senere får tilbudt at gå igennem 
hullet  i  væggen,  gør  de  det  aldrig!  Det  viser  altså,  at  stærkt  ophidsende 



erfaringer  er  ret  længe om at  ”sætte  sig”  eller  ”fæstne  sig”  i  hjernen hos 
pattedyr, og det samme gælder sikkert for mennesker mener de to forskere.
At det tager så meget længere tid at fæstne en klar erindring om chokerende 
begivenheder beror ifølge de amerikanske forskere på, at sådanne ”livsvigtige” 
oplevelser kræver en meget mere langvarig ”bearbejdelse” af hjernevævet end 
mere ubetydelige erfaringer, og i den tid, hvor den omtalte bearbejdning af 
hjernevævet finder sted, er erindringen dels temmelig svag og dels – i hvert 
fald  hos  mennesker  –  temmelig  foranderlig;  men  når  den  langvarige 
”prægning” i hjernen efter en uges tid er afsluttet, er erfaringen til gengæld 
nærmest uforanderlig i hvert fald i mange år. 
Det  er  let  at  forestille  sig,  hvorledes  dannelsen  af  sådanne  livsvarigt 
uforanderlige  blitz-erindringer  også  for  vores  egen  art,  i  menneskets 
udviklingshistorie,  har  været  en  nyttig  ”opfindelse”  for  at  sikre  at 
fortidsmenneskene  efter  et  chokerende  møde  med  ”livsfarlige”  steder  eller 
individer, undgik at gentage mødet resten af livet!
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