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Hjertet udkommer den 1. februar 2016 

Pris:  39,95 kr.

Hjertet er symbolet over alle, og vi mennesker har altid ment, at vores hjerte er noget helt specielt. Og 

selvom vi i dag ved, at det er hjernen – og ikke hjertet – der styrer vores følelser, er hjernen ingenting uden 

hjertet. Hjertet er kroppens trommeslager, dens uundværlige vvs-mand. Det slår hele livet, selvom det både 

smerter, knuses og tabes. Hver dag pumper det cirka fem liter blod rundt i dit system. Og når det en dag 

stopper med at slå, slutter livet. Hjertet sætter rytmen. Det gør det også i februar måneds Tænkepauser af 

Diana M. Røpcke, hjerteforsker ved Aarhus Universitet, der har tabt sit hjerte til hjertet. 

Diana M. Røpcke 

Hjerteforsker- og kirurg ved Aarhus Universitet 

Forfatteren kan kontaktes på 

E-mail: dmr@dadlnet.dk
”Jeg husker min egen ærefrygt og vantro, da jeg første gang som ung 

læge assisterede ved en hjerteoperation og stod og så på et bankende 

hjerte. Jeg følte, at det var en meget eksklusiv oplevelse – at lige præ-

cis jeg fik lov at være med til at operere et andet menneskes hjerte.” 

”Fra den dag af var mit valg af speciale fastlagt. Jeg var nødt til at 

beskæftige mig med hjertet og blive ved med at forsøge at forstå nye 

facetter af dette fascinerende organ.” 

”Ligesom mange andre opfatter jeg hjertet som noget særligt – sam-

men med hjernen er det en forudsætning for livet. Vi finder hele 

tiden ud af nye ting om hjertet – ny viden, som blot bidrager til at 

opretholde fascinationen. Vi kommer nok aldrig til at forstå det helt 

til bunds – men vi kan ikke lade være med at blive ved at forsøge.”  


