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Genstande. Rum. Kroppe. I årtier har kulturforskningen fokuseret

på sproglige konstruktioner og tegnenes spil. Men nu er tingene

og det materielle for alvor vendt tilbage. Det kræver analyser af

det materielle som dynamiske og betydningsproducerende proces-

ser, relationer og praksisser: som materialiseringer. 

I denne antologi stiller otte forfattere fra forskellige forskningsområder

skarpt på genstandenes, rummenes og kroppenes materialiseringer ved at

analysere, hvad og hvordan materialitet ’gør’ og ’gøres’. Inspireret af nye

materialitetsteorier og især af Actor Network Theory indkredser forfatterne,

hvordan teorierne kan omsættes til analytiske greb i mødet med empirien.

Det metodiske fremstår kommenteret imellem artiklernes empiriske ana-

lyser, der spænder fra undersøgelser af historisk erindring i Stalin’s World,

en østeuropæisk oplevelsespark, kroppenes pinagtige tilstedeværelse på 

en akademisk konference, flyvemaskinens redefinering af nationale rum i

det tidlige 20. århundrede, praktiserende lægers håndtering af tid, fransk

rødvins geografi og til 28.000 udstillede pillers overvældende tilstedevær 

på British Museum. En fyldig introduktion præsenterer forskningsfeltet 

og placerer antologiens artikler i en overordnet teoretisk sammenhæng.  

Som introduktion til, hvad ny materialitetsteori er og kan bruges til, er

Materialiseringer central for forskere og studerende ved kulturfagene på

universiteterne.
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Forord

Denne antologi er udsprunget af en fælles interesse for, hvor-
dan materialitet kan håndteres analytisk i kulturvidenska-
berne. I første omgang etablerede vi en læsekreds ved Afde-
ling for Etnologi ved Københavns Universitet. Her mødtes 
vi med jævne mellemrum for at diskutere forskellige bud 
på, hvordan materialitet kunne inddrages i kulturanalysen. 
Feltet, vi afsøgte for mulige inspirationskilder, blev bredere 
og bredere, ligesom flere deltagere efterhånden kom til, og 
jo mere vi læste, jo mere fik vi lyst til at give vores egne bud 
på problemstillingen. Derfor denne bog. Ikke blot vil vi gerne 
præsentere nye materialitetsteorier inden for kulturforsknin-
gen i sammenhæng, vi vil også gerne give konkrete eksem-
pler på, hvordan teorierne kan omsættes til analytiske greb i 
mødet med empirien. Det har været vores ambition at skrive 
en bog, der også kan anvendes i undervisningssammenhæng. 
Læsekredsen har fungeret som fødselshjælper, og vi vil gerne 
takke de medlemmer, hvis bidrag har bestået af konstruktive 
kommentarer og kollegial opbakning til projektet: Tak til 
Helle Leilund fra Arbejdermuseet og Marie Melchior Riegels 
fra Danmarks Designskole.
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 Alle bogens kapitler har været igennem åben peer review, 
hvor hvert enkelt bidrag blev grundigt diskuteret og kritisk 
endevendt. Vi vil gerne takke de tre medlemmer i vores peer 
review panel: seniorforsker Kristin Asdal fra Senter for Tekno-
logi, Innovasjon og Kultur ved Oslo Universitet, lektor Randi 
Markussen fra Medievidenskab, Aarhus Universitet og lektor 
Søren Christensen fra Danmarks Pædagogiske Universitets-
skole, Aarhus Universitet. De har med deres kritiske indspark 
og inspirerende modspil videreudviklet de muligheder, der lå 
som kim i de første udgaver.
 Endelig tak til Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet, 
hvor en del af os har vores daglige arbejdsplads. Instituttet 
har støttet projektet såvel fagligt som økonomisk. Ligeledes 
en stor tak til Dan Finks Fond for venlig støtte til udgivelsen.

Tine Damsholt, Camilla Mordhorst og Dorthe Gert Simonsen
Juni 2009
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Materialiseringer

Processer, relationer og performativitet

Af Tine Damsholt og Dorthe Gert Simonsen

Tingene er vendt tilbage! Med titler som Things that Talk 
(Daston 2004), Thinking trough Things (Henare m.fl. 2006), 
Materiality (Miller m.fl. 2005) eller slet og ret Things (Brown 
2004) sprudler det akademiske bogmarked nu med tværfag-
lige antologier og temanumre om artefakter og genstande, 
rum og arkitekturer, teknologier, kroppe og andre materi-
aliteter. Denne antologi er et led i denne aktuelle interesse 
for det materielle og præsenterer nye empiriske studier af 
materialitet – inspireret af de mange nye teorier om dette 
felt, der udfoldes inden for såvel humaniora som samfunds-
fag. Undersøgelser af ‘materiel kultur’ er naturligvis ikke et 
nyt fænomen og har heller ikke været helt forsvundet fra de 
humanistiske og samfundsvidenskabelige agendaer undervejs. 
Men det materielle har levet en noget hengemt tilværelse 
under årtiers fokus på sproglige konstruktioner, diskurser og 
andre kulturelle repræsentationer af verden ‘derude’. Inden 
for det felt, man kunne kalde kulturstudier, har den sprog-
lige vending, the linguistic turn, ellers længe været den mest 
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