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Begrebet ’erindringssted’ bruges oftest i dets bogstavelige betydning, som betegnelsen for et sted,
hvor fx en fortidig begivenhed eller person mindes, ofte markeret med et monument (fx en
statue). Ikke mindst i kraft af historikeren Pierre Noras prægning af det tilsvarende franske udtryk,
lieu de mémoire, har begrebet imidlertid også fået et liv i en betydeligt mere vidtrækkende og
teoretisk beriget udgave. Det har åbnet op for nye måder at forstå, diskutere og problematisere
forholdet mellem historiskrivning og kollektiv hukommelse på.
Ved DSfMs faglige aften d. 25. april har Jens Hesselager (lektor i musikvidenskab, Københavns
Universitet) sat Sebastian Olden-Jørgensen (lektor i historie, Københavns Universitet) og Bent
Holm (lektor på Institut for Kunst-og Kulturvidenskab, Københavns Universitet) stævne for at
diskutere faglige og tværfaglige perspektiver ved at tænke musikhistorieskrivning og
historieskrivning generelt med udgangspunkt i dette begreb – et begreb, der spiller en rolle for alle
tre forskeres aktuelle arbejde. Arrangementet indledes med tre oplæg.
Alle er velkomne!
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