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Torsdag den 14. oktober kl. 14.00 på Sønderborg Slot, Riddersalen
Hver by og hver egn i Danmark har sine mindesmærker, monumenter og mødesteder, fra
landsbyens genforeningssten til de store steder som Dybbøl, Knivsbjerg, Skamlingsbanken,
Himmelbjerget, Rebild eller Mindelunden i Ryvangen. Nogle monumenter er kendt af de fleste og
dermed led i den fælles erindring, andre er for længst gået i glemmebogen, tilgroede og ude af brug.
Temaet erindringssteder og erindringskultur har i de senere år været i fokus over hele Europa, med
store videnskabelige værker i både Tyskland og Frankrig. Men Inge Adriansen var en af dem, der
var først ude. I mere end tyve år har hun arbejdet med emnet og blevet Danmarks mest kendte
ekspert på området. I de sidste 10 år har Inge Adriansen i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og de
danske kommuner registreret alle monumenter, mindesten og mødepladser i landet. Og selv har hun
besøgt alle landets afkroge og undersøgt mere end 300 steder og monumenter.
Alle disse steder bliver beskrevet i bogen med humor, sans for detaljen og de gode historier.
Monumenterne, deres historie, udformning, materiale og brug bliver gennemgået og analyseret – og
de bliver alle placeret i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng.
Bogen gennemgår de danske erindringssteder og erindringskulturer fra 1600-tallet til nutiden. Og
den er rigt illustreret med gamle og nye billeder af steder og monumenter, deriblandt en lang række
optagelser af en af Danmarks bedste kunstfotografer, Per Bak Jensen. Bogen indeholder desuden 15
kort over monumenter, opdelt efter temaer, som bl.a. viser, at det her i landet er Genforeningen
1920 og befrielsen 1945, der har givet flest monumenter og mindesten.
Inge Adriansen, Ph.D., er kulturhistoriker, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland –
Sønderborg Slot og adjungeret professor ved Syddansk universitet. Hun har udgivet et væld af
bøger og artikler, bl.a. i 2003 tobindsværket Nationale symboler i det danske rige 1830-2000.
Erindringssteder i Danmark udkommer i Museum Sønderjyllands videnskabelige skriftserie og
udgives af forlaget Museum Tusculanum, København. Bogen er på 515 sider, og vil kunne købes i
Boghandelen for 475 kr.
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