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En traumatisk erindring vil sige en som regel meget tydelig erindring om en ”traumatisk”, alt- så 

”sindsoprivende”, begivenhed, som f.eks. en naturkatastrofe, et overfald eller en bilulykke. Efter at have 

oplevet sådanne ”traumatiske begivenheder” udvikler mange mennesker særlige traumatiske erindringer, 

der står så tydelig for deres indre øje, at man taler om ”blitz-erindringer”, som om den traumatiske 

begivenhed er blevet ”fotograferet” med blitz inde i hovedet, og derfor opbevares som et usædvanligt klart 

erindringsbillede.  

Udover, at være præget af usædvanlig klarhed, er blitzerindringer også lidt usædvanlige på to andre måder. 

For det første har de en kedelig vane med helt uønsket at dukke op i bevidstheden på undertiden ganske 

ubelejlige tidspunkter. Udover at være distraherende kan disse ”skarpe” erindringsbilleder fra uhyggelige 

begivenheder naturligvis også medføre en ubehagelig følelsesmæssig effekt i form af en genoplevelse af 

den angst eller uhygge, der opstod, ved den oprindelige begivenhed. For det andet mener man, at blitz-

erindringer er usædvanlige i forhold til andre erindringsbilleder af godartet karakter ved at være mere 

uforanderlige, ”fastfrosne” i erindringen. Mens andre erindringer som regel ændres, sløres eller forvrænges 

med tiden, vil de traumatiske erindringer tilsyneladende blive stående – i hvert fald i lang tid – så 

uforanderligt som netop et indre fotografi taget med blitz. Disse forskelle på blitzerindringer og andre 

erindringer med mindre skræmmende eller ligefrem positivt følelsesmæssigt indhold har ført til en 

diskussion blandt hukommelsesforskere om, hvorvidt der er tale om en helt selvstændig kategori af 

erindringer – adskilt fra hele den øvrige erindringsverden – eller om der ”blot” er tale om særlig stærke, 

men i øvrigt helt normale erindringer af sædvanlig art.  

Hvis vi bruger det gamle billede af hukommelsen som en kommode, hvor man lægger sine erfaringer ned i 

skufferne, kan man sige, at det førstnævnte synspunkt indebærer, at blitz-erindringer ligger i en skuffe ”helt 

for sig” og derfor ikke blandes med andre erindringer, mens det andet af de to synspunkter indebærer at 

blitz-erindringer ligger i samme skuffe som alle andre erindringer, men blot består af lidt ”større og 

stærkere” billeder. Dette spørgsmål har ikke blot akademisk men også en vis praktisk interesse for så vidt 

blitz-erindringer fra traumatiske begivenheder ofte er en del af symptombilledet ved den psykiske lidelse, 

der kaldes PTSD (engelsk for: Post Traumatic Stress Disorder). Altså en vedvarende stresstilstand, der 

udspringer af en (eller flere) traumatiske begivenheder. For patienter med PTSD er de ufrivillige blitz-

erindringer ofte til stor plage og tilsyneladende medvirkende til at fastholde den angstbetonede PTSD-

lidelse i længere tid. Derfor kan det være vigtigt for udviklingen af gode psykologiske behandlingsmetoder 

til patienter med PTSD, at man ved om de angstfremkaldende (og formodentlig også angst-

vedligeholdende) blitz-erindringer skal forstås som normale, men særlig stærke erindringer eller om de skal 

forstås som en kategori af erindringer, der er helt udenfor det normale. En ny engelsk undersøgelse af tre 

forskere fra London tyder stærkt på det sidste!  

De tre engelske forskere testede hypotesen om blitz-erindringernes ”normalitet” på 75 personer, der alle 

havde været ude for et stærkt belastende overfald, og som alle havde klare erindringer om dette overfald.  

Den store gruppe af overfaldsofre viste sig ved en indgående undersøgelse at bestå af to undergrupper, 

nemlig en mindre gruppe på 25 personer, der havde klare symptomer på PTSD, og hos hvem erindringerne 

om overfaldet i udpræget grad svarede til den ovenfor beskrevne kategori af blitz-erindringer. Resten af de 

75 overfaldsofre – altså den større gruppe på 50 personer – havde hverken klare symptomer på PTSD eller 



udprægede blitz-erindringer som den førstnævnte gruppe, men dog alligevel meget klare erindringer om 

den uhyggelige begivenhed.  

Man foretog nu en båndoptagelse af alle 75 personer, mens de fortalte så detaljeret som muligt om det 

overfald de havde været ude for og om en anden stærkt ubehagelig (men som regel ikke direkte 

traumatisk) begivenhed. For hver af disse to beretninger uddrog man de ca. 20 sekunder, der indeholdt den 

”stærkeste” mest følelsesladede del af beretningen, og disse to klip blev benyttet i den efterfølgende 

undersøgelse.  

I denne undersøgelse bad man hver af forsøgspersonerne om at lytte til de to udklip af deres egne 

beretninger. Efter at have lyttet til et af disse udklip (med en længere pause mellem de to klip), blev de 

bedt om at komme i tanke om en erindring fra en hel anden periode i deres tilværelse. Lige efter at have 

fået denne opgave, tog forskerne tid på, hvor længe det tog for forsøgspersonen at komme i tanke om en 

sådan helt anden erindring, der intet havde med den traumatiske eller ubehagelige begivenhed at gøre.  

Det slående resultat af denne undersøgelse, var at det tog væsentlig længere tid for PTSD-gruppen, at 

komme i tanke om en irrelevant erindring efter at have lyttet til deres egen beskrivelse af den traumatiske 

begivenhed sammenlignet med den tid det tog gruppen uden PTSD – og uden udprægede blitz-erindringer -

fra overfaldsepisoden. Dette ser de engelske forskere som en klar støtte til teorien om, at blitz-erindringer 

af traumatiske begivenheder er af en anden art end alle andre erindringer siden det tilsyneladende var så 

meget sværere at dykke ned i de ”almindelige” erindringer efter at have genoplevet en blitz-erindring for 

en PTSD-patient sammenlignet med en person uden PTSD-lidelse.  

Man kunne mene, at det ”blot” tog så lang tid for PTSD-gruppen at komme i tanke om en anden erindring 

efter at have gennemlevet overfalds-episoden, fordi de generelt var følelsesmæssigt ”forstyrrede” som 

følge af PTSD-lidelsen, og derfor ikke havde så meget ”styr” på deres hukommelse. Denne ”bortforklaring” 

ser dog ikke ud til at være rimelig, for når man sammenlignede de to grupper med hensyn til at komme i 

tanke om irrelevante erindringer efter en anden stærkt ubehagelig – men ikke traumatisk – episode, var der 

absolut ingen forskel mellem de to grupper. Der er altså virkelig noget i den engelske undersøgelse, der 

tyder på, at traumatiske blitz-erindringer er en kategori af erindringer, der er ”noget helt for sig selv”. For at 

vende tilbage til kommode-metaforen, kan man sige, at hvis blitz-erindringer ligger i en skuffe ”for sig”, så 

kan det forklare, at det tager længere tid at komme i tanke om en anden erindring efter en blitz-erindring, 

fordi man – billedlig talt – først skal lukke den særlige skuffe for traumatiske erindringer og derefter ned i 

en hel anden skuffe.  
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