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Erindringsevne 

Sans for fortiden – uden erindring indskrænkes virkeligheden til nuet  

Persons erindringer udgør det historiske aspekt ved en persons selvopfattelse 

Genoplevelsen er særtræk ved erindring  

Følelse af at rejse i tid  

Indlevelse  

Identitet - skabende, bevarende og konstituerende - en del af vores måde at 
forstå verden på  

Tager man erindringerne fra folk eller falsificerer dem direkte, roder man godt og 
grundigt ved folks grundlæggende identitet  

Sætter den sædvanlige søgen efter troværdighed på stand by, for i denne optik 
findes der kun brug af historien  
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Erindringer igennem genstande 

Genstande, steder, begivenheder og historiske 
spor udpeges som vigtigere end andre og 
skaber personlige og kollektive erindringer 

Styrker den historiske bevidsthed og bidrager til 
en bedre forståelse af andres og ens egen 
historie 

Erindringer, der kan overskride det enkelte 
individ – erindringer i fællesskab  

Erindringsfællesskaber: evigt aktiv og flydende 
proces, hvor grupper giver den kollektive fortid 
mening med afsæt og drivkraft i samtidige og 
skiftende behov  
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Erindringsformidling i Den Gamle By 
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99xVSTGN 15.000 års danmarkshistorie på Vestegnen fortalt gennem 99 genstande i et rum 
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Sammen med Danmarks befolkning har Nationalmuseet udvalgt 30 genstande, der 
fortæller om dramatiske og turbulente begivenheder og nye tendenser i vores livsstil 
siden år 2000…. 



...fortsætter i 2018 
https://www.dr.dk/om-dr/din-ting 
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Min genstandsfortælling… 
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Vælg en genstand. Genstanden skal sige dig noget, dvs., 
du skal kunne fortælle om noget fra dit eget liv. Fx. en 
begivenhed, en episode, en oplevelse eller en person. 

  

    1 min alene - herefter præsentation til makker. 

a. Beskriv genstanden - hvad er det, hvordan ser den 
ud, og hvilken funktion har den haft? 

b. Beskriv den oplevelse, person o. lign. fra dit eget 
liv som genstanden indgår i. 



Kobling mellem personlige og kollektive erindringer 
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Kaffepause… 
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Erindringssteder som læremiddel 

Erindringssteder - f.eks. monumenter og mindesmærker - er 
fortid, der har sat sig tydelige erindringsspor - synlige og 
materialiseret 

Erindringssteder er vigtige tegn på erindringsfællesskabers 
grundlæggende værdier 

 

 

Kan anvendes heuristisk, altså som en metode til at finde 
kilder til at afdække erindringsfællesskaber  

Der er ofte erindrings- og identitetspolitisk strid om 
erindringssteder 
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Dannebrog som erindringssted 

Forskelligartede brug af flaget - resultatet af en 
folkeliggørelse af det nationale flag fra begyndelsen af 
1800-tallet  

Skabelse af identitet og etablering af tilhørsforhold ved at 
fortælle historier, og myten om det himmelfaldne Dannebrog 
indgår derfor både i historien om nationen og i den enkelte 
borgers hverdagshistorie 

Finansloven 2019: Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 
3 mio. kr. i 2019 til fejringen af 800-året for Dannebrog 
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Lærebøger i sten - analyse af mindesteder/erindringssteder 
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❑ Hvad er det for et erindringssted (hvad skal de minde den besøgende om)? 

 

❑ Hvem har etableret det og hvornår? 

 

❑ Hvor er det placeret, og hvorfor lige der (hvem har bestemt placeringen)? 

 

❑ Hvordan ser erindringsstedet ud (former og materialer)? 

 

❑ Hvilke symboler, figurer og billeder anvendes og med hvilke begrundelser (æstetiske og 

kommunikative virkemidler, hvad er budskabet)? 

 

❑ Hvilke sammenhænge er der mellem former, figurer og materialer med det, der skal mindes? 

 

❑ Hvilken funktion har en evt. indskrift (er den overvejende informerende eller skal den påvirke den 

besøgende)? 

 

❑ Hvilke følelser fremkalder erindringsstedet? 

 

❑ Hvilken funktion og betydning har erindringsstedet haft i tidens løb, og hvordan er det blevet brugt 

(historiebrug, mindekultur, glemsel osv.)? 



Erindringskort 
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Oplysninger om erindringskortene 
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Erindringskort knyttet til genforeningsfejringen 2020 
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