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Som det fremgår af titlen har man tidligere påvist en tendens til, at de fleste mennesker kan få ”blandet” 

deres erindring om en begivenhed med en andens erindring om samme begivenhed, hvis man hører den 

anden berette om begivenheden. Det er selvfølgelig en psykologisk lovmæssighed, der har stor betydning 

ved vidneafhøring. Hvis et vidne hører et andet vidne beskrive et hændelsesforløb – eller hvis man inden 

retssagen taler med andre vidner om deres erindringer – kan man altså få ”styret” sin egen erindring i 

retning af det, andre mener at kunne huske. Ved eksperimentelle undersøgelser har man endda fundet, at 

det kan gå så galt, at man helt kan ”overtage” en andens erindringer om en begivenhed, selvom denne 

erindring er helt forkert! Så taler man om, at der opstår en ”falsk erindring”, hos den der overtager den 

forkerte erindring, og det er selvfølgelig en endnu mere alvorlig sag end erindringer, der blot ”farves” af 

andres erindringer.  

Men selvom dette med at få påvirket sin egen erindring ved at høre andre fortælle om deres erindringer er 

en veletableret kendsgerning i forskningen, så mangler man dog ifølge to engelske forskere at vide, om det 

gælder under alle omstændigheder. De to forskere henviser til tidligere undersøgelser, som har vist, at 

følelsesmæssigt ”stærke” oplevelser huskes bedre, både mere korrekt og i længere tid, end begivenheder, 

der ikke var særligt følelsesmæssigt provokerende. På den baggrund opstiller de to forskere på forhånd den 

hypotese, at forsøgspersoner, der bliver påvirket til ”forkerte” vidneudsagn af andres påståede erindringer, 

vil være mere modstandsdygtige – altså få mindre forstyrrelse af deres egen erindring – når det drejer sig 

om følelsesmæssigt stærke begivenheder.  

De to engelske forskere fik bekræftet deres hypotese på følgende ganske simple måde. Først blev 

forsøgspersonerne bedt om at studere en række ansigter på en tv-skærm med henblik på at lære disse 

ansigter at kende så godt, at de kunne huske dem senere. De pågældende ansigter var delt i tre grupper. 

Nogle så glade og lykkelige ud (de positive ansigter), andre så deprimerede eller vrede ud (de negative 

ansigter), mens den tredje gruppe ikke udviste noget følelsesmæssigt udtryk i deres ansigt.  

Derefter blev hver forsøgsperson bedt om at sidde sammen med en anden forsøgsperson (som i 

virkeligheden var forskernes medsammensvorne) og se på en længere række af ansigter, hvoraf halvdelen 

var fra den serie, de tidligere havde studeret nærmere. Ved hvert ansigt skulle hver af de to 

forsøgspersoner ved at trykke på en af to knapper angive, om de kunne genkende ansigtet (ja-knappen) 

eller ikke kunne genkende ansigtet fra tidligere (nej-knappen). Under et tilfældigt påskud bad 

forsøgslederen først den ene, og så - efter halvdelen af billederne - den anden forsøgsperson om at svare 

først med et tryk på en af de to knapper.  

Når den, der trykkede først, havde oplyst sit svar, kom det til syne på den tv-skærm, de begge kiggede på, 

så den anden forsøgsperson kunne se, hvad den første havde svaret, inden han eller hun selv svarede.  

Den anden forsøgsperson var som nævnt en falsk forsøgsperson, som af forskerne var instrueret i at svare 

forkert i halvdelen af tilfældene (altså nej til et af de tidligere billeder eller ja til et af de nye). På denne 

simple måde kunne man se, om de rigtige forsøgspersoner ville lade sig påvirke af de forkerte svar til selv at 

svare forkert – og det lykkedes faktisk i ganske mange tilfælde. Det særligt interessante i denne 

undersøgelse var, at det især lykkedes meget godt ved de neutrale ansigter – uden følelsesmæssigt udtryk 

– men ikke nær så godt ved ansigter med følelsesmæssige udtryk, hvad enten disse var positive eller 

negative.  



Det ser altså vitterlig ud til, at oplevelser med et følelsesmæssigt indhold prenter sig så meget stærkere i 

sindet end andre oplevelser, at de bliver mere modstandsdygtige overfor påvirkninger fra andres 

erindringer om samme ting.  

Denne konklusion blev yderligere underbygget ved en efterfølgende undersøgelse, der specielt handlede 

om de gange, hvor den ægte forsøgsperson havde svaret først – og således ikke kunne blive påvirket af den 

falske forsøgsperson – men hvor den ægte forsøgsperson dog efter sit eget svar havde set den anden 

(falske) forsøgsperson svare korrekt eller forkert. Ifølge de to forskere, kunne det tænkes, at sådanne 

oplevelser – hvor den falske forsøgsperson gav et andet svar, end det man selv var kommet med – ville 

virke tilbage på ens egen sikkerhed med hensyn til, om man nu selv havde svaret rigtigt. På den måde 

kunne det jo tænkes, at en forsøgsperson efter sit eget svar fik påvirket sin erindring af den anden 

forsøgspersons falske svar.  

For at teste, om dette var tilfældet, bad forskerne til sidst alle forsøgspersonerne om at beskrive – med 

egne ord – så mange ansigter fra den første serie, som de kunne komme i tanke om, og så godt, at andre 

kunne genkende det pågældende ansigt. Det viste sig, at de fleste forsøgspersoner kunne beskrive en hel 

del af de fremviste ansigter fra den første serie, (hvor der havde været god tid til at studere ansigterne) så 

godt, at en ”uvildig” person kunne sætte beskrivelserne sammen med de rigtige billeder. Det viste sig dog 

også, at der ikke var så mange gode beskrivelser i de tilfælde, hvor forsøgspersonerne i 

genkendelsesprøven havde oplevet, at den falske forsøgsperson havde hævdet ikke at kunne genkende 

personen på billedet. Det viser altså, at et ”vidneudsagn”, man hører efter sit eget vidneudsagn, også kan 

påvirke ens hukommelse.  

Men af særlig interesse i denne forbindelse viste det sig videre, at denne svækkelse af erindringen for de 

fremviste ansigter, som følge af andres falske vidneudsagn, var mindre ved ansigter med stærke, 

følelsesmæssige udtryk end ved ansigter, som ikke viste følelser. Så også på denne måde fik forskerne 

bekræftet deres hypotese om, at følelsesmæssigt stærke erindringer er mere modstandsdygtige mod 

”misinformation” fra andre.  
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