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ganglie-celleme, der oversætter lyset: 
til elekbis',.;e nerveimpulser og 

sender dem videretil synscentret 

/ 
Der, hvor p.E.'I\'etråde 

fører signalerne 
bagud med hjernen. 

er der i hvert 
øjeen blind plet 

/ på net.hlnden, 

'/ 

--~ - "~.~ 

Glaslegemet el" ....... 
den gennemsigti __ 
f.le masse mellem 
linsen og neltlin
den. Den består af 
99% vand. 

Regnbuehinde \ 

/ 

Unserl fokuserer 

kastes gennem 
øjets glaslegeme til 
den lysføisomme 
nethiJ"l(je bagest i 

_ 

1------------------

sen er. jo krafrigere s:llllles lys-'lr5.lemc 
udefm. Jo w~ttere en gen.stand kommerpii 
ojel. des slæn..ere må de SlO:1 øjenmnskler 
lnel-.ke sig sammen for al 1'5 linsen til :.Ir 
kruml'.l~ maksim<llt. 

Nethinden oversætter 
1)'5 til nerveimpu\ser 
Reguleringen af linsen foregur. uden al 
man behøver al lænke over del. Men man 
kan mærke dt'"l. Prov fx at læse denne 
tekst nær ved øjet. Jo rænere tel-.stel1 kom

mel' på øje!.. jo mere må man an,lrenge 
ojl:t for at ~e bogst;\verne ~k;upt. Det. mdn 
anslrt'ng~r. er Lie smn muskler. der ,ørger 
for ar krulllme linsen. pn el givet punkt 
bil øjet ikke justeres mere, og hvis man 
yd..::rligcre nærmer tebren til pjet. bliver 
den u~k;trp og til sid.'ir Illæ~elig. 

I el I-.:lmew bil linsen ikke ændre,. lI	stedel s"ydes den frem og: lilbage. så 
afstanden mellem Husen og filmen varie
res. S:lll1me syslem bruger nogle fi.skear· 
rer. når de skal foknsere. Men hos menne
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Reguleringen af pupillens _,IOfTetse -'''er 
ved hjælp af nogle små muskler, der ligger 
i ,.kn Farvede Llel ar ojct. regnbuel1inden 
eller iris. 

fnde j morker - over for pupil;1bningen 
- sidder nelhindl."n. Den bekl.I:Mr den 
bage~(e hulvdel af ojeæblcb indep;jdt'. Det 
er i nethinden. aL lys fra omgivelserne 
opl";lues og over.;ættes lil elektriske impul
s~r. der k:m sendes til hjernen. Nelhinden 
er illls!l placeret samme steLl sonl den lys
fplsomme film i et fotograli;lpparJt. Lys
stråler. der udgår fr.l ct bestemt punkt i 

fm øjet. villys~tn\lel11e konllne nælmesl 
p'lI"alle!1 ind i pjet. SlrJleme ~kal ikke bry
de, ,å meget For at samles pa nelhinden. 
Men fra gcn't:mde, der belimler sig tætte
re p:i. vi! lyst'"l ~\rjk ud og spred.:s. inden 
del når ojet.N:1r man kigger på nogel. der 
er tæl pi. m:1 atbøjningell derfor øges. 

Det er linsen, som sorger for al tinju
s,ere atbøjning.:n af lyssrr:lleme. sn de 
fol-.useres p!l. nethinden. Linsens krum
ning kan nemlig øges ved hj:dp afnog1e 
smil muskler i øjer. Ogjo krulOmere lil1

OH1',!ivelseme. sk~l hebt samks i el 
!Jes;",mt punkt på nethinden - ellers bliver 
billedet u~karpL Det samme gn:IJer i el 
k;lmera. hvor lyset skul samles p1 tilmen. 
ror at billedet bliver skarpt. I pjel er det 
hOlllhinJen og øjt"l.' linse. dt-r btyder I....~
slrålerne og ~<lm1er dem. Allerforrest i øjer 
sidd~rden gennemsigtige hornhinde. som 
erendnu mere hvælvet el1d ~e1ye "jet. For
di homhil1dcn hvælver fremaJ. vil'kerden 
samlende p.'\.lysSll'åleme. 

LInsen stiller skarpt 
ved al krumme sig 
Efta homhll1den p<lsserer l: ,et ojers for
re,w bmmL'rog .'ilr:J.kr inLi gennem pupil
len. lige bag regnbuehinden og pupillen 
ligger "je':s linse. Hvis l1l<llll-.igger p;'! no 
get. der belinc!er sig mere t'"nu ,eks meler 
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HER SIDDER ØJETS FARVESYN 
Nethinden består at"millioner af sta ~e 

og ti1ppe. Farvesansen sidder i de lilla fa/? I 
pe. De Iysrolsommestave ses ikke her. l. 
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En milliard beregninger i sekundet 
øjet er en direlcte fooængelse aJ hjernen, for 
øjet nøjes ikke med blot at opfange lysets stråler. 
Det er også i øjet den første bearbejdning af 
synsindtrykkene starter:. Hvert sekund foretager 
øjet over en milliard beregning€f. der ender 
med at blive til b~leder i vores bevidsthed. 

Homhlnde\ 

l!, Pupil 

t
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Lyset reflekteres 
fra personen på 
stolen og brydes 
i øjets hornhinde. 

lysstråJen, der"Muskleri 
regnbuehinden 
justerer pupHlrns
åbning til Iys- . 
rTIæflgden. 
Gel'1t1em pupillen øjet. 
går lyset videre til 
ilnoen. 

IlIuS\",,,,1 \fjd.~5kao or 12J!!~ 

skel og hos andre palrcdyr er af'imnJen 
me)]em lin~en og nelhinden fast. 

Ved nelllinden holder sammenlignin
gen mellem ojelog:~1 kamer:l op. ~ethill
den er il-.I-.e en Iysopf:taende tilm. hvor et 
stalisk billede indprenter 'iig. Ganske vi,r 
danner lyss\ralerue ct bilkJe ptl nelhin· 
del1. H\,i~ nl:.lll kunne placere e'.l IiIle 
sk,~rm umiddelban foran nelhinLic'l\. 'lU
k man kunne se del. Billedel er p:l. hove· 
del. fordi pjels optik h:lf vendt Jet om. 
Men nerveeelleme i nethinden er ligegl<.l" 

Nethinden består af to slags celler: tappe 
og slEve. Der er tre slags tappe, som 

opfatter forskellige bo~e1ængder af lysel 
og ser dem som faNer. Stavene ser kun 

IysIrnørke, men er til gengæld utrolig lys· 
Iolsomme. Foran dem sidder 

Efter 20 minutter 
kan man se i mørke 
Billedet. Li~r dal1n<.:~ i ((l\'ea '.·~·Illralj,. a 
t'uldstæm1ig ,I-.arp(. ll1en~ bilkdcl l'l'a 
resren er nClhinden er mere ulLil'llt. \Ien~ 

man h \.c~<'r en ~ide her i blade!. kan ]ll:lIr 
hde uden t"Ofl\elllll1e lel-.slspalkTlw. Jer 
luller fra lop lil hllllJ. Mcn knn Il,rg!c m 
orJ. ,om n"U1 ser Liirel-.lc på. 'I:ir I'uld· 
~Iændjg[ kl:J11 Re'ilen,;r fnrmyddige lil al 
læ.,c. Derfor ~r d,'l noJvenJi'.!l :\1 flvllc 
ojnene. e1krh~ln,kll som m:m l:cscr. ' 

T.H'1:'Rne <T ~\lts:\ (kn-,. ,l1a" h;';lg~T. t\,ir 
man ~kal 'I-.dnc deraljt'"r. D<'I er 'lg'i:lI-.UIl 
rappene. der kall oplatre farver. Slavene c' 
lil geng:eld goLic III at 'ie Jy~. Dc 'ior~.'~r rur. 
al vi h:lll se i IU~Il1nrke. Del pigmentsl!)!". 
som ,iuder i ,ravenes lysnpfallenJc Jd. 

.,idc 1.1 ... 

VIRKELIGHEDEN AFFOTOGRAFERES 
Elsyn5mdln k ~t<l(ter med, al I}"~ ref7ek
teres iri.! det vi ser )Ja. Giet opt:m,'if'1 del 
rerlekterende ly,; og slipper del ind ,'it'n
rrem pupillen. Linsen fokuserer fli5e1. og 
et bil/ede dll1ne5 på nethindcIJ. 
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Skanning af mennesker 
bekræfter abeforsog 
De for,og, ~om aberne blev ud~al for, kan 
ib.b.e ge~neml"ores på mennesb.er. Men 
Z..."-i har i ~Iedel summen med kollegerne 
R. Frackowiak 02 J. Wat~on fra Ham
mersmi!h HospiLal i London gennemførL 
PET-skanninger på top;ogspersoner. 

Fo["';b.trne bad en r,cb.ke pe["';ouer om al 
betra><le eL farverh::t ;Jb~;lIakt m<.:.kri. lmen, 
ble\ hjemen PET'::;kanneL. Billederne blcv 
sammenlignet med PET-sb.nnmger af 
personer. der havde belragtel el ti]svaren
de maleri i grålOl1er uden farver. Forskel
len på hjernebillederne var aktivilet i et 
bestemt lille område. der ligger nær VI 
bagtil i spalten mellem de to hjernehalv
dele. Semir Zeki mener. at dette hjerne
omr.ide svarer til V4 ho, aberne - alt,å eJet 
hjerneeemer, der regislrerer farver. 

Ved tIlsvarende forsøg har Zeki og hans 
kolleger fundet et center i menneskets 
hjerne. der registrerer bevægeb;e og allså 
svarer til omr1de V5. Det s)TIes altså klar

side lo .. 
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CELLER UDEN KERNE 
Cellerne i linsen har ingen kerner; der kan 
forstyrre lyset i at trænge gennem linsen. 
Linsen pa billedet her har en ridse. 

bevægelse. Z... ki kom frem dl. ar c... ll... me i 
elomd.de. der belegnes V5, reagerer på 
be\ægeIse. m...ns celler i området V4 rea
gererpå farve. Samtidig er hjerneceller i 
omriide V4 også følsomme for retningen 
af en linie. Omr.id...rne V3 o" VJA sanser 
tormer. Efter forsogeue fre;:;'sane Semir 
Zeki i I970·eme den teori, at der er en 
,karp arb...jd~deling. når hjernen bearbej
der ~ignaler ["ni. ojnene. Oplysninger om 
form. far,"e. retllll1g og bcvægcbe analy
seres h\ ...r lor si0:. 

Ligeg~Idigl om d"'l er toml. farve. rel
ning eller be'·ægelse. der sames. er der 
dog alLId ;ll.,.tivitel i V I 00: i el omrilde. V2. 
SD[;l omkranser V I. Zdd mener. at infor
mationerne torst ~oneres i V l og derefter 
lede~ ud lil de mere specielle Ol11dder. Del 
er mnligL at V 1 og V2 fungerer som en 
~Iag, posLhus. der ford..:!er de elektriske 
,ignaier til rele\ante områder. 

~'I ') 
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Synsfelt 
venSlreøje 

Synsfelt 
hojre oje 

HVJIe krieøjne 
Skanning afslører synscentret 
Hos en peson i hVile og med lukkede øjne er der ingen aktivitet 
i hjernebarken. Når persoroen åbner øjrele, ses de' straks 
aktMtet (rød!). Her ligger synsc:entæt. Kigger personen på et 
kompliceret billede, stiger aktiviteten i hjernebarken voldsomt. 

Hjernecentre med hver sin specialopgave 
Synscentret ligger i hjernebarken bagest 

i hjernen. Informationerne fra øjet sorteres og 
behandles hver for sig. Form, farve og 
bevægelse opfattes adskilt, og derer 

intet sted, hvor informationerne samles 
igen til et billede. Billedet i vor bevidsthed 

opstår; fordi der hele tiden er livlig 
kommunikation mellem de 
specialisetBde synscenrre, 

"';,0-.. 
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.,: Fal'Ve ._:; Bevægelse ~~ o

l;" ".' 'I,f/I ..... "v~ l'ii.'~" '::; . ..
Opgaverne uddelegeres 
Et synsindtryks farve opfattes i den del af synscentret, der hedderV4. 
VS opfatter bevægelse. form opfattes! V3. Dybde opfattes også afVS. 

~~~ 

~'A~ ~. 
k w 'W.: 

Nervebaner forer 
synsindtJykkEoo til 
spedalcentrerle i 

~"""""ihjemen 

SYNSCENTRET SIDDER I NAKKEN 
Informationerne fra nethinden lores som 
nerveimpufser til synseentret bagest 
i hjernen. Unden'ejs deler nen'etrådene 
fra ojnene sig sJ begge hjemeh.llvdefe 
får synsindtryk fra hvert oje. 
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reagerer på selv meget små mængder af 
lys. Muligvis reagerer stavene på en enkelt 
fOlon, den mindst mulige Lysmængde. 

Det elektriske signaL opstil". når Lyset 
påvirker pigmentstoft'et og omdanner det 
kemisk. FOr pigmentstotIet kan reagere 
igen, skal det genopbygges, og det tager 
tid. Nar man fra Lyse omgiveLser pludseLig 
kommer i morke. kan man i begyndelsen 
ikke se ret meget. I lys vil der nemlig hele 
tiden ske en nedbrydning af pigmemswf
fel. Og fom når der bliver mørkt. har øjet 
mulighed for at opbygge depOlerne. Lidt 
efter lidl er der, som om øjet vænner sig [il 
mOrket, og omgivelserne ses mere klan 
trods den ringe belysning. Det lag"'r ca. 20 
minU[ter. forojet har vænnet sig tuldstæn
digt til mørkeL. Det er den Lid. der går. tør 
stawnes pigment-depoter er fuld! opbyg
gd. A-vitamin er nodvelldlgt ved dannel
sen af stavenes pigmenLstof. og hvis et 
menneske mander A-viwmin. erel afde 
førsLe sympto~er natteblindhed - mang
lende evne lil at se i morke. 

Hvert øje har 
en blind plet 
Alle nervetr.idene fru. hele nethinden sam
les i et bund[, der bliver til svnsnerven. 
Der. hvor det store bundt nerve'Lr.id... lorla
d"'r nethinden og lober bagud. er der ikke 
plad'i li! de lysopfanende edler. Områdel 
kald ...., den blinde plet. Normalt lægger vi 
ikke mærke til, at hvert øje har en blind 
plet. For hvad deL ene øje ikke kan se på 
gmnd af den blinde pie!. regisrreres i ste
det med del andet oje. Bearbejdningen af 
synsindtrykkene gor. aL vi opleveret sam
let billede - fri for pletter. Men når man 
unuelsøger hven oje ror sig. erder ho~ alle 
mennesker en lille defekL i synsfeltet. som 
svarer til den blinde plet. 

Synsnerven fører nerverr<l.dene fra net
hinden mod hjemen. Nerven løber bagud 
i øjt"'Tlhuien og ind gennem et hul i kraniet. 
Lige indentor i kraniet mødes de ro syns
nerver i en krydsagtig struktur, der kaldes 
ehia~ma opticLIm, synsnervekrydsningen. 
I krydset skifter nogle af nervelibrene 
side. De fibre, der kommer fra venstre del 
at·hojre øjes nethinde. krydser fra hojre til 
venstre. De tibre. der kommer fra hojre del 
af venSlre nethinde, krydser mod højre. 
Resultalet bliver. at alle svnsindtrvk fra 
højre del af vores syn~felt tbrdeles til vell
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stre hjemehalvdel, og alle synsindtryk fra 
venstre del af synsfeltet ender i højre hjer~ 

nehaIvdel. 
Fra krydset løber de nye bLIndler afner

vetråde videre ind i hjernen, hvorde når ti! 
en hjernestru"-l:ur, der kaldes corpus geni· 
culatum laterale. Det er en omkoblings
station. hvor nervetrådene fra nethinden 
danner forbindelse med nye nervec... ller. 
Her fordeles synsimpLIlserne lil hjernens 
synseentre og til andre hjerneomr.1der. 
Corpus genienlawm laterale er en del af 

hjernestnIkturen thalamus. som også er 
relæ-station for en mængde andre impul
ser, der indløber med sanseindtryk fra 
kroppen og sanseorganerne til hjernen. 

Fonn og farve opfattes 
to forskellige steder 
Langt de tleste af impulserne fra nethin
den tores fra relæstationen direkte til den 
primære visuelle hjernebark. hjernens pri
mære synseemer, også betegnet V l. Cen· 
tret liggerheltbagtil i hjernen og strækker 
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sig ind i spalten mellem de LO hjernehalv
dele i nakkeu. Hvis forbindelsen mellem 
nethinden og V I af en eller anden grund 
atbrydes. medfører der [Oral blindhed. 
Derfor har forskerne gennem mange år 
troet. at neLop V l var det sted i hjernen, 
hvor billedet blev "set"'. 

Men fors"-ningen har inden forde sene
ste 20 år bevisl, at andre områder end den 
primære visuelle hjernebark er vigtige for, 
at vi kan opfaLte synsindtryk. Forskerne 
h;u undersøgt aber. hvis hjerner ligner 
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menneskers meget. Der er bLevet opereret 
mikro-elektrocier ind i hjernen på forsog,
dyrene. og på d...n rnåde har for;kern... 
kunnet registrere abehjernemes reaktion 
på forskellige synsindtI)'k. 

Professor j ueLIrobiologi Semir Zeki fra 
universitetet i London har arbejdet med 
makak-aber. Elektroder i dyrenes hjemer 
m:ilte akliviteren i hjemeeellerne i bestem
te nabo-omrnder til den primære synsbark 
Dyrene blev præsenteret for farver, linier 
med forskellige retninger og for objekter i 
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ØJETS SKARPESTE STED. Midt pJ nethinden ligger kwea centralis, ojets skarpeste 
sted Her er særlig mange nervetrJde og blodkar, der laber ol-er Irwea-kan1en. 

... sid" 15 der SLøller ogs:1 denne Leori. I 1983 opda
Jagt.;u der OgS;l i menll".~kets hjerne tin gede lægerne t\:. at en patient led af 
de, t:"1l \karp amejtbddl11g oK'ltem fOr bev<.t:l!ehesb!indheJ. Det var en midal
sl...cJlige hjemcområder. limJerS\lgdser af dl~l1de lysk kvinck. der efter en blodprop 
[llllielllermed meget 'f'\.'cielle hjeme:'ika i hjernen havde Etd en lille hjerneskade. 

BØLGELÆNGDEN AFGØR FARVEN 
Synligl lys er menneskelS oplevet<e af 
elektromagnetiske stråler rnellem r.:a. .mO 
og ca.. 760 nallOll1t:>ter (nm). Der findes tf t:> 
forskellige typer af Iysopfanende tappe. 
der registrerer hver sin bolgelængde. 

Når ojet modtager lysstråler med en 
bølgelængde på 490-575 nm, reagcrer en 
type af de tre slags tap~ og sendt:>relek~ 
triske signaler videre lil hjernen. Vi opfat
ler signakrne som larven gron. På s:tmme 
milde ser vi violet/b];l(. nar en andt:>n af de 
tre slags tappe i nethinden rt:>agerer p:1lys 
med bDJgelængden -loUO·490 nm, og 
gulu'nxll. nilrden "·,'d.it:> slags tapre r"'I?e~ 

rer på lys llJeo en imlgei;engde llln"ring 
600 nm. Oplevt:>hen af de øvrige faf'ler 
opstår. n.3r hjemt:>n mootager blandede 
impulser fra dt:> tre typer tappe. f..fodtager 
hjernen en ligelig blanding af alle bølge· 
længder. [lpleves hvidt lys. De t:JPpe. der 
optårrer lys med l:Jv bølgelængde i det bl~ 
speklrum. udgør kun C:J. fem procent af 
tappene, mens der er bIlgt tlere af de 
grOnt- og gult/rødt-opfattende t.:lppe. Det 
betyder bl.:J., at vi har sværere ved at 
opfatte konlra..~ter i det blå/violette områ
de end i de grpnne. gule og rode omrJ.der. 

Et su:rligt træk ved synssansen er den 
konsL."Ulte farveoplevelse. En rød poslkas
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se .';er rod ud. hVJd enten vi opie\'erden en 
gdvejrsdag i november eller en juliaften i 
solnet.lgJngsbelysning. I virkeHghed..:n 
ud.,ender postka..,sen vidt forskellige 001
f.!dængder under de to omsLændigheder. 
Men vioplever postkassen som ~ i bt:>g
ge tilfælde. 

På samme made vil et stykke hvidt 
p:Jpir se hvidl ud. h.vad enten vi ser det i 
dagslys eller i mdlig elektrisk belysning. 

Di~.i}~r;erkan.~\el~Pfatte 
. I. \ 

" .I /
 
al / / \
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B;jge~gd~ i na~om~(n;?J 

ØJETS TAPPE DANNER FARVESYNET 
Nethindens tre for5keflige ryper tappe 
opfatter forskellige bolselængder af I,;'s. 
En type registrerer n: de gronne nuancer. 

KI'inuen oplevede. aL hun su verden som 
en ,;erie ahlntiske billeder. Hun var lk"e 
længere i stand tll aL se bencgebe. De! 
gav hende smre problemer med simple 
ting som a! hælde karfe i en kop eller gå 
overen vej med Irafik. Det viSle sig ved en 
hjemeskarming, ar hjerneomr:1deL V5 var 
blevet Ixskadiget i Ixgge 'iderafhjemen. 

Bedstemor genkendes af 
celler i tindmgen 
P<'l. samme made kan hjerneskader i beo 
stemte områder af hjernen resultere i far
veblindhed. Pmienteme kan kun ~e grJ.Lo
nerog kan ikke engang huske fra Lidlige
re. hvordan far'o'er ser ud. Dog er det 
yde!>l sjældent, at farveblindhed ~eller be
væg~besblindhed op.~t!l.r som eneste 
symptom ved hjelTlesl-.-ader. Områder af 
hjernen odelægge, af fx svuhter, blod
pRlp~rellerbladninger. og det er lidel,er, 
som ikke respe"terer !!r;cn._eme meli,'m 
de rOl>kellige hj~mecclllre. 

Hvis omrJ.de VI bt:>4;adi\:!es. L'ller h_'is 
forbindelsen mellem nelhTndcn og V I 
a(br\de~. blivermun blind. J hvert t'ald ~r 

man- sig ik"e bevidst. ;\1 man ser nl)g_'t. 
Fm de egenllige synscelJlre er der de,· 

uden forbindelse lil andre llllldder af hj~r-

Det tyder på. ar øjet registrerer bag
grundsbelysningen og trækker den fra. 
Med et enkelt eksperiment kan man vi.'ie. 
hvordan den konstante tarveopfaltebe vir
ker. Et hvidt læ~d oclyses fra h\ljre m..:d 
!J\'idt ly~ og fr;l venstre med mdt lys. 
UmiddeJb;lrt ,er det ud til. at læITed~t 

~Ivses med l\'semdl [vs. [målen [rJ. den 
rple IY'''ild~·bn ma~ derefter ,æne el 
~lyl-.-ke pap. der ko.l.~teren 'il-.-:-gge på !ærre~ 

del. Der hvor sl-.-yggen t":1lder. erdet hVI
de lærred nu kun oc[vst af hvidt lvs. Alli
!ee\ el ser skvg!!en bl~·'!mn ud. vi s~r no
get. ._om ikkeer der. f.,-len eksperimentet 
vi~r. hvorrlan øjet normalt fungerer. 

Syns.~an,;en antager nemlig - bvad dt:>r 
t:>r Il'c"t ~11l1;nd\'li3t fl~ c!f'rfor mest sand
~ynIigl-:tt lærredet belyses fra en en"ell 
IY'kilde. Lyskilden ma da være aflyserud 
farve. Et område. der i en sådan bclY'ining 
ik"e retlekterer en smule rødt, m~ være 
gronligt eller bl<'l.ligt. Og sådan forekom
mer sl-.-yggen os dert·pr. 

Nojagtig del samme sker, hvis en grøn 
figur var malet p~ lærreder og belyst med 
lyserødt lys. Den gronne farve retlekterer 
især lys af middel bølgelængde. Da det Iy
~mde lys er fattigt på den grpnn~ bplge
længde, ret1ekteres llge meget lys af rødt 
og gront. øg resultatet bliver hvidt. Men 
figuren opfattes sorn grøn_ fordi synssan~ 

sen tager hensyn tit Ixlysningen. 
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Så let narres øjet 
Vi forventer 
lys fra oven 
[)ef1orblw 
dette mooster 
bl et xaf bu1er, 
hvis bladet 
drejes 90 grader 
til højre. 

Sådan forvandles to synsindbyk til et tredimensionalt billede i hjernen 
Tag et stykke karton i M-format og placer del: på hDjkant mellem de to kv.adrnter herunder, rnen oven Dver mønsteret KiQ, så 
højre øje kun ser højre kvadrat, og venstre øje kun ser venstre kvadrat. De Ul kvadrater skal smelte sammen til et Lad nu blikket 
glide ned overtegningen. Hjemen vil opfalte de to halvl:lnleder som et 3-D bil',ede. Tegningen gemmer både et ord og et landkort. 

O D 
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Sort og hvidt 
blandes i øjet 
C'erforser del: 
ud,somom 
der er grå pletter 
i de hvide kryds 
meler, de sorte 
firkant~ . 

Perspektiv 
snyder øjet 

-Prøv at afgøre 
på øjemål, om 
de to tykt op
tn.OO1e lodrette 
linier er lige 13l1
ge.Og mål så 
efter. 

SANSEN, DER LET BEDRAGES. Selvom synet er den sans, der lJartiiet mest p/Jds i hjernen, sj kan den let bedrages. Vel/.:,1I1 l(lr 
el.senJpel \',l:'re sv,Ht at se, om perspektivet / en tegning viser hulheder eller btl/er. Og et monster kan skjule en kode. 

nen. h\'or yderligere fortolkning af syns
Indlt;- kkene foreg:1r. En slags visuel 
hub)mmel,;e ~idder for ef..:sempd i hjer
nens tindingedeL Her findes celler, som 
reagerer ene og alene på meget specielle 
indll')'L fx kendte ansigL~r. Fordi dis~e 

celler er nødvendige for. ar vi kan gen
kende 1\: vores be<h;temor, har forskernt:> 
d\Jbt d~m "ocdsremorceIler"·. 

Skader i hjernens tindinge!ap kan føre 
til. al ':1 menneske fik wæn ved :.lt gen
kende ;msigler. [ nogle tilfælde kan pati
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enten ikke genk~nde ~in egen familie - ja 
Ikke engang ~jt eget ansigL i el ~pejl. 

De senere ;ir~ for~kning bar alt<j af· 
,10ret en r.æl-.-ke nye træ" ved 'ynssansen. 
Men præcis h\"ord:m de forskellige hjer~ 

necelllre arbejder sammen, s<'l.dan ,J( VI 
med vore~ bevidsth<X1 bn opleve et helt 
billede. d~t ved forskerne endnu ikk~. 

Dt:>r t:>k~i~lerer ti[wneladende ikke el 
ovt:>rordnet område, hvor resultaterne af 
arbejdl't i de forskellige centre samle'i. Til 
gengæld er d~r indbyrlb "ommum"ation 

mellem de enkelte centre - fre-m o!.' lilb;]· 
ge mellem VI. V2 og de mt:>re specie-Il,' 
centre for farve (V-lo), bevægelse (\ ·5' \'~ 

formopievelse (V3). Komri;unikillil,nc';' 
foregår desuden indbyrd~, lllt:>liell1 V.'. 
V4 og V5. For-;k~me mener i 0jebliU.. .:1. 

at det bevidsIe synsindtl'yk op~l~r IImkr 
selve bearbejdningen afsignalt:>rne. D.:r
for er vores synsoplevel~e af omgi_ d~<:r
ne meget fleksibel. Den iuslere~ hl'k 
tid~n, ~å vi ~lr:J"~ opfaLter f'x, bevæg':!>':l 
og ;endringer af l~ s og ~"ygge. _.. 
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