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Ting taler til os. Desværre kan vi ikke altid finde
ud af at lytte til deres historier. Den kunst mestrer
bidragyderne, som tæller arkæologer, konservatorer,
kunsthistorikere og historikere, i Tings Tale heldigvis
og kan derfor give tingene en stemme.
I dette nummer vækkes følgende genstande til live:
Krigsgrave fra 2. Verdenskrig
Detektorfund fra Ringsted-området
Storm P.s dystre værker
Etnografiske genstande i danske samlinger
En ligbåre fra 1790
Danske byers turistplakater 1930-1960
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Tara-figur fra Himalayafolket nevarerne
Figuren blev indkøbt I Katmandu-dalen af
Werner Jacobsen i slutningen af 1950’erne til
Forhistorisk Museum i Aarhus. Museet var i
gang med at opbygge en etnografisk samling
til undervisning af de arkæologistuderende,
som derved skulle få en fornemmelse af livet
bag deres fund fra fortiden.
Tara-gudinden optræder både
i hinduismen og buddhismen.
Foto: Moesgaard Museum.

Tings Tale 04
© forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2021
Omslag, tilrettelægning og sats: Jørgen Sparre.

Ebogs produktion: Narayana Press, Gylling
ISBN 9788772196893
ISSN 2596 7924

FAGFÆLLEBEDØMT
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet.

indhold

Krigsgrave
fra 2. Verdenskrig
i Danmark

Af Søren Werther Kjær Rasmussen
Erindringssteder og mulige museale rum

Affiliated
and antagonistic
interactions
Af Trine Borake
Rural detector sites
around Ringsted

Storm P.s sorte sider

Af Nikolaj Brandt
Udvidet perspektiv på billedkunstneren
Storm P.s brug af
det groteske og karikerede

De etnografiske
genstandes sprog
Af Ole Høiris
Hvad taler de om?

Knogler, kranier
og keruber

Af Jannie Uhre Kongsgaard
Den reformerte menigheds ligbåre
og tidlig moderne dødskultur
i den religiøse fristad Fredericia

Mellem romantik
og modernitet
Af Mikael Frausing
Danske byer på turistplakaten
1930-1960

Redaktion og forfatterliste

7
27
45
65
85
103
119

4

Velkommen til
Tings Tale 4
Tidsskriftet Tings Tale udspringer af
forskningsklyngen ”Forskerforum” og
drives af en række institutioner i det
sydlige Jylland og på Fyn: Museerne i Fredericia, Vejlemuseerne, Museum Kolding,
Museum Horsens, Museum Vestfyn og
Konserveringscenter Vejle. Desuden støttes initiativet af Glud Museum. Tanken er,
at vi kan mere i et forskningssamarbejde,
end vi kan hver for sig.
Vi har som mål at bringe nye perspek
tiver og indsigter ved at tage udgangspunkt i den udsagnskraft, der er i genstande og i samlinger. Tidsskriftet, som er
fagfællebedømt og tværfagligt, omfatter
fagligheder som historie, arkæologi, antropologi, etnologi, kunsthistorie, konservering mm., og alle er velkomne til at
indsende forslag til artikler.
Vi vil i denne omgang præsentere en
perlerække af gode indlæg, der handler
om, hvordan ting påvirker vores liv. Artiklen ”Knogler, Kranier og Keruber” handler
om ligbårer. Her kan man via genstanden
sige noget om de religiøse ritualer og en
hidtil temmelig ukendt dødekult i den
religiøse fristad Fredericia blandt huguenotterne – en indvandret, evangelisk
gruppe, hvis historie i sig selv er meget
interessant.
En anden artikel undersøger, om og
hvordan vi med krigsgrave fra 2. Verdenskrig i Danmark kan styre en mindekultur

i en museal, faglig retning. Det fremgår, at
det mange steder er bydende nødvendigt
at sikre, at lokaliteter bevares og huskes
rigtigt, og at flere stemmer kommer til
orde. Der er ofte modstridende interesser,
der ønsker at beholde eller sløjfe stederne: Det kan være økonomiske interesser,
eksempelvis at man blot vil bygge nyt på
stedet, hvor et bevaringsværdigt hus står,
hvilket vi ser i mange af nutidens byer,
hvor bevaring af det gamle og hensyn
til udviklingen skal balanceres. Der kan
også være ideologiske grunde, som med
tyske grave eller andre monumenter, hvor
politiske kræfter arbejder for at tegne en
historie, der passer til samtidens – ofte
vinderens – ideologi.
Men ikke blot krigsgrave er truede.
For eksempel de psykisk syges grave, der
blev truede ved det nu nedlagte Risskov
Hospital i Aarhus. Her nedlagde man i
2018 gravpladsen mod at lave et Lapidarium, et mindested. Man kan diskutere,
om det var en for billig en pris, og om det
samme ville være sket med en gravplads
med mere ressourcestærke mennesker,
hvis efterladte kunne tale højere. I hvert
fald skabte tingene i sig selv et modspil
til samtidens økonomiske behov, en rolle
ting ved deres fysiske tilstedeværelse i høj
grad kan medvirke til.
Ting kan med andre ord modsige ideo
logier med deres fysiske tilstedeværelse,
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som vi for nyligt så det med Jens Galschiøts skulptur ’Skammens Støtte’ i Hong
Kong, der absolut måtte fjernes af Hong
Kongs myndigheder. Ting kan fortælle os
om fortiden, også den ubehagelige del,
hvis vi opretholder erindringen omkring
dem.
Hvis man stiller de rigtige spørgsmål
og samler tingene i et makroperspektiv
og ser på kombinationer i et stort geografisk rum, kan ting i visse tilfælde afsløre
ukendte, centrale steder, der ikke stemmer med dem, vi kender fra de skriftlige
kilder. Det ser man i artiklen ”Affiliated
and antagonistic interactions”. Her peger
arkæologiske fund på, at det ukendte
sted, Kildeagergård, har overgået Ringsted
i vigtighed, bortset fra når det gjaldt religiøse og kongelige interesser, som skriftlige kilder beretter om. Datamængden af
værdigenstande og deres kombinationer
og statistik peger på, at der findes et mere
nuanceret billede af det, man i arkæologien kalder centralpladser.
Denne undersøgelse skaber dialog og
nuancer, der kommer til udtryk gennem
genstandene i deres konfrontation med
andre, ofte skriftlige og mundtlige kilder,
hvor de sidste ofte fortæller om kongen
og kirken, mens de første måske snarere
fortæller om samfundets lavere segmenter, der ofte ikke kom til orde. I et sådant
anarkistisk perspektiv, kunne man måske
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kalde det, er samfundsudvikling ikke kun
præget af top-down beslutninger, der udvikler sig i en ensrettet retning fra simpelt
til komplekst eller fra stamme til stat.
Vi har i mange år købt ind på en progressiv, teleologisk fortælling ved at stole
på de skriftlige kilder, der taler højere end
tingene, og ved at tro blindt på, at alting
altid går fra det simple til det avancerede
og fra det frie til det ufrie, som allerede
Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) skrev
om i sin afhandling om ulighedens oprindelse i 1754. Her fremhævede han nemlig,
at uligheden indfandt sig, da jæger-samlerne begyndte at dyrke jorden, og man
satte hegn op. Nyere fund, og ikke mindst
studiet af metalgenstandes tale ovenfor,
synes dog at vise, at det ikke er helt så enkelt. Der findes også en bottom-up proces
i denne fortælling. Fremtidsoptimismen
synes heller ikke at passe med det, vi ser
i skrivende stund, hvor Rusland har valgt
at ødelægge både Ukraine og sin egen
økonomi.
Måske vekslede det mere, og måske
var historien mere kaotisk uden et egentligt endemål? Denne erkendelse er man
i arkæologien, antropologien og historieforskningen kommet frem til ved på en
ny måde at kombinere flere kilder, end
man traditionelt har gjort.
At kombinere forskellige kilder for at
forstå tingene bedre, ser man også i artik-
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