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Tings Tale er et tidsskrift om materiel kultur, som rummer artikler
om de mange forskellige genstande på danske museer, skrevet
af arkæologer, konservatorer, kunsthistorikere og historikere.
Dette nummer behandler blandt andet farveprøver taget i kælderen i det gamle Horsens Statsfængsel, som viser, at der i fængslet
var en forkærlighed for lyse farver som gul og grøn, fordi ledelsen
af fængslet mente, at disse farver havde en adfærdsregulerende
effekt, dvs. virkede beroligende på de indsatte. En anden,
mere håndgribelig ting er geigertælleren, der først blev hyldet
som et uundværligt måleinstrument under efterkrigstidens
atomkrigsangst og siden blev et forhadt symbol på krigen
selv. Historikeren Ivan Lind Christensen følger geigertællerens
storhed og fald. En mere traditionel type museumsgenstand er
vævevægten lavet af ler eller genbrugte potteskår – normalt ikke
regnet for et vigtigt fund på de arkæologiske udgravninger rundt
om i landet. Forfatterne til artiklen gør os opmærksomme på,
at de små lergenstande kan løfte sløret for, at der i jernalderens
Danmark var en vigtig tekstilindustri, som vi ikke før har kendt.
De øvrige artikler belyser dokumenter fra pestudbruddet i Kolding
i 1654, sømændenes muleposer på Værftsmuseet i Helsingør, tre
guldaldermalerier af Jørgen V. Sonne og farveanalyser af en af
kunstneren Astrid Noacks terrakotta figur af et sovende barn.
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