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Det er et sjovt ord, ting. Kun fire små bog-
staver, og alligevel kan det rumme stort som 
småt: flyvemaskiner og religiøse feticher, 

damesko og dreadlocks, bibler og bløde julegaver. 
Det findes på alverdens sprog og er lige løst, om vi 
siger det på dansk, engelsk eller kinesisk. Men af en 
eller anden grund rammer det tit hovedet på søm-
met. Måske er det derfor, vi så ofte tyer til det uden at 
tænke nærmere over det.
 
Det giver Ting – I nære og fjerne verdener nu mulighed 
for. Ting er nemlig meget mere end et bredt begreb. 
Det er også et nøgleord i nyere antropologisk forsk-
ning med fokus på materialitetens betydning for vores 
verdensopfattelse og identitet. Klæder skaber folk, 
siger man, og spørgsmålet er, om der overhovedet er 
en klar grænse mellem menneske og ting?
 
For uanset om vi bor i Benin eller Brønshøj, taler i 
smartphone eller bruger jungletromme, skaber vi os 
selv og vores verden med ting, kulturens hardware. 
Det er derfor, der er ting overalt, i alle kulturer og 
samfund: De samler og forbinder, udtrykker og for-
tryller vores tanker, håb og ideer. – Måske er det på 
tide at tænke lidt mere over tingene?
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FORORD

Hvordan afgrænser man et emne som ting? Det er ikke nogen let 
sag. Når det ikke har forhindret denne bog i at blive skrevet, er det 
fordi, de seneste års arbejde med materialitet inden for samfunds- 
og kulturvidenskaberne har gjort det muligt at anlægge et særligt 
teoretisk perspektiv på tingene. Med afsæt i den antropologiske 
fagdisciplin, som også kaldes den etnografiske, giver bogen et ind-
blik i de teoretiske retninger, der kan sammenfattes under para-
plyen materialitetsteori, og i nogle filosofiske kilder til forståelsen 
af materialitet. Bogen fortæller om tingsuniverser, som varierer på 
tværs af kulturer og samfund, og om verdener i forskellige størrel-
sesforhold fra den helt nære sat sammen af hjemmets og kroppens 
ting til klodens fælles kulturarv. Ting som tøj, nips, gaver, varer, 
monumenter, arvestykker og feticher bliver bragt frem i lyset, og 
deres betydning bliver diskuteret og illustreret med eksempler fra 
nære og fjerne verdener.
 Læsere, der ønsker dybere indsigt i materialiteten og teorierne 
omkring den, vil kunne finde forslag til videre læsning bagest i 
bogen, og på bogens hjemmeside under www.unipress.dk kan hele 
litteraturlisten konsulteres.
 At der allerede findes litteratur om materialitetsteori på dansk af 
mere lærebogsagtigt tilsnit betyder, at jeg har kunnet skrive mere 
essayistisk, ligesom jeg har været subjektiv i mit valg af eksempler 
og for en stor del ladet dem udspringe af min egen antropologiske 
forskning. Referencer til film og skønlitteratur er flettet ind i teksten 
sideløbende med eksempler fra forskningen.
 Mit arbejde gennem årene med ting og materialitet inden for for-
skellige faglige universer kunne ikke have båret frugt uden inspira-
tion og kritik fra kolleger og studerende på Institut for Antropologi 
ved Københavns Universitet, det Realdaniastøttede Center for Bolig 
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og Velfærd ved Københavns Universitet 2005-2010, Etnografisk 
Samling på Nationalmuseet og Moesgaard Museum ved Aarhus 
Universitet. Kapitlet om kulturarv er skrevet med baggrund i et 
forskningsprojekt støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kom-
munikation.

Inger Sjørslev, august 2013




