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I Erindringssteder i Danmark belyses begreberne erindringssted og glemselssted gennem en undersøgelse af
den nationale identitets forankring i kulturlandskabet. Det sker ved en dokumentation af, hvor og hvordan

forankringen kommer materielt til udtryk.

Forfatteren beskæftiger sig i bogen med de skiftende betydninger, der er blevet tilskrevet forskellige nationale
monumenter, mindesmærker og mødesteder i tidens løb samt med de forskellige former for historiebrug, der
fortsat foregår på disse steder. Det er altså erindringspolitikkens geografi, historie og virkninger, der er bogens

fokus.

Hovedvægten i bogen er lagt på de konkrete lokaliteter, hvor der er tilknyttet erindringer om fortiden, men
også historiebrug og mindekulturen bliver inddraget. Det vil sige de ritualer, mindehøjtideligheder og

jubilæer, som har udspillet sig på disse steder. Begrebet erindringssteder omfatter altså langt mere end det
rumlige. Medvirkende til skabelsen af et erindringssted er først og fremmest, at der her foregår en fortolkning

af fortiden. Det kan ske i form af rejsning af et mindesmærke eller i ritualiseret form på årsdage for
begivenheder, der tillægges en særlig betydning. Om en lokalitet bliver til erindringssted afhænger ikke blot
af, hvad der her erindres, men også af hvorfor det iscenesættes, hvordan det ”italesættes”, og hvem der tager

aktivt del i erindringsprocessen.
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