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Tidskriftet om materiel kultur er ude med nyt nummer

Tidsskriftet Tings Tale formidler forskning fra især de kulturhis-

toriske museer. Dette nummer indeholder artikler om danske 

bønders dåbstøj fra 1800-tallet, stenalderjægeres flintredskaber, 

et stort møntfund fra Tamdrup , kulturhistorie fortalt gennem en 

række malerier og typehuse fra 1960’erne og 1970’erne. 

Tings Tale er således et tværfagligt tidsskrift, hvor ’museumsfor-

skning’ eller ’forskning på museer’ kan komme ud i et videnska-

beligt format. Ting påvirker os og ændrer vores liv. Fællesnæv-

neren er tingenes relation til os og vores relation til tingene 

– Tings Tale.

Andet nummer af det nye tidsskrift indeholder følgende artikler:

• Danske bønders manifestation af identitet gennem  

dåbstøj – Gennemgang af en overset genstandsgruppe og dens 

fortællinger. Af Inge Christiansen.

• Flygtige federmesser – Betragtninger om at skelne mellem 

senpalæolistiske Federmesser og tidlig mesolitiske lancetspid-

ser. Af Thomas Eggers-Kaas, Christian S. Hoggard & Felix Riede.

• Møntskatten fra Tamdrup – Betratninger om en skat med 

sjældne mønter. Ad Lars Pagh & Victor Bizoev.

• Når kunsten fortæller kulturhistorie – Nye perspektiver på  

materialitet i kunst- og kulturhistorie. Af Ingrid Vatne.

• Boligdrømme i 1:1 – Typehusudstillinger 1960-1975. Af Mette 

Tapdrup Mortensen

OM REDAKTØRERNE
Tidsskriftet er vokset ud af en forskerklynge, der siden 2014 har 

eksisteret i Trekantsområdet, dele af Sydvest- og Midtjylland 

samt Sønderjylland og Vestfyn. Forskerklyngen skabte et større 

fagligt forum, hvor man kunne diskutere forskningstemaer, rel-

evante for museumsfolk, historikere, konservatorer, arkivfolk, 

arkæologer, etnologer, etnografer og kunsthistorikere.
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