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Tings	Tale	
	
Formål	
Med et tværfagligt fokus på materialitet både i kultur-, kunst og naturhistorien behandler dette 
tidsskrift menneskets historie fra forhistorien til nutiden. Det er målet, at bringe nye perspektiver og 
indsigter ved at tage udgangspunkt i den udsagnskraft, der er i genstande og i samlinger.  

 

Indholdet	i	Tings	Tale	
Tings Tale er et fagfællebedømt tidsskrift, der opfordrer til indsendelse af både empirisk og 
teoretisk funderede artikler. Mulige tilgange kunne være: forskningsresultater inden for forhistorisk, 
middelalder og nyere tids arkæologi, naturvidenskabelige forskningsresultater, autenticitet, 
udstillingspotentialer, handlingskæder, ligesom artikler der omhandler teori og metode er velkomne. 
Tidsskriftet inkluderer et væld af faglige tilgange til studierne af, hvorledes materiel kultur er en del 
af sociale og kulturelle sammenhænge. Dette sker gennem et fokus på materialitet i alle 
afskygninger, såvel genstande som dokumenter, billeder, fotos, værker eller præparater til belysning 
af natur- og kulturhistoriske aspekter samt synlige spor i nutidigt, historisk eller forhistorisk 
materiale eller hele kulturmiljøer. Tidsskriftets tværfaglighed omfatter fagligheder såsom historie, 
arkæologi, antropologi, etnologi, kunsthistorie, konservering mm.  

 

Hvorfor	er	der	behov	for	et	nyt	tidsskrift?	
Museerne og til dels arkiverne ønsker i stigende grad at publicere fagfællebedømte artikler. 
Museernes og arkivernes hjerte er samlingerne, men der mangler et fokus på, hvad samlingerne kan 
give os både nu og i fremtiden. Vi oplever, at nye generationer fascineres af det autentiske i 
samlingerne – de er flasket op med digitale interfaces, som afspejler en sekundær virkelighed, 
medens de originale genstande, kunstværker, arkivalier og præparater repræsenterer den primære 
kilde – den ægte vare. Sammenholdt med den gode forskning og en kompetent og direkte 
formidling, mener vi, at der er potentiale til et paradigmeskift i formidling af kultur-, kunst- og 
naturarv. Ved at lancere et forskningsbaseret tidsskrift, som sætter samlingen i centrum, håber vi på 
at vitalisere samlingernes potentiale i forskningen og dermed bidrage med en indgangsvinkel, hvor 
samlingens plads i udstillingen har en selvstændig værdi og løfter genstande og værker ud over et 
niveau, hvor de alene er staffage for en fortælling. 

 

Tidsskriftets	ambitionsniveau	og	målgrupper	
Alle artikler til Tings Tale fagfællebedømmes, og tidsskriftet stiler efter at blive bedømt som niveau 
1 på autoritetslisterne i henhold til den bibliometriske forskningsindikator, hvor publikationer til 
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enhver tid kan anerkendes som egentlig forskning. Det forventes, at såvel museums-, som arkiv- og 
universitetsansatte, som arbejder tværfagligt og med interesse i museernes og arkivernes samlinger 
og den materielle kultur, vil have interesse i at publicere i tidsskriftet. For abonnenter og købere af 
tidsskriftet forventes det at berige alle, der ønsker at holde sig opdaterede på museernes og 
arkivernes nyeste samlingsbaserede forskning nationalt såvel som internationalt. 

Tings Tale udgives både i traditionel bogform og som e-tidsskrift. 

 

Bidrag		
Tidsskriftet Tings Tale er et flersproget tidsskrift. Bidrag kan indsendes på dansk, engelsk eller et af 
de skandinaviske sprog. Alle bidrag skal ledsages af et engelsk resumé.  

Bidragene er karakteriseret ved at være empirisk funderede, og involverer teoretisk og/eller 
metodisk baserede argumenter på et tydeligt empirisk og kildemæssigt grundlag. Således skal 
artiklerne i et eller andet omfang kunne bidrage med indsigter, der også kan interessere folk fra 
andre fag og med andre empiriske interesser, end det forfatteren repræsenterer. Bidrag kan have 
lokalhistoriske vinkler, men altid under forudsætning af, at disse forholder sig til en bredere 
kontekst og diskuteres komparativt og/eller teoretisk. Alle modtagne bidrag vurderes af redaktionen 
og gives en faglig og konstruktiv kommentering, som sendes retur til skribenten inden peer review. 

 

Redaktionen		
Tings Tale har postadresse hos Museerne i Fredericia (Jernbanegade 10, 7000 Fredericia), der også 
administrerer tidsskriftets økonomi. Ledelsen og driften af Tings Tale varetages af redaktionen. 
Denne består af repræsentanter fra de involverede museer og tilknyttede institutioner, hvoraf to-tre 
hovedredaktører udpeges af institutionerne i fællesskab. Redaktionen fungerer i minimum et år ad 
gangen. Ved frafald udpeger forsamlingen af deltagende institutioner et nyt medlem. Der er som 
udgangspunkt ikke et maximalt antal i redaktionsgruppen, men en bred faglighed inden for materiel 
kultur og kulturhistorie forsøges repræsenteret. Redaktionen fastsætter selv mødeformen.  

Redaktionen kan eventuelt suppleres med et panel af universitetsfolk, der som udgangspunkt 
repræsenterer forskellige fag. Der vil på alle bidrag være fagfællebedømmelse fra mindst to 
kolleger, hvoraf mindst én har samme faglige baggrund som forfatteren. Mindst én 
fagfællebedømmer på hvert bidrag skal være ekstern fra den faste redaktion og være ekspert på det 
pågældende område. Disse skal være på ph.d. niveau, således at tidsskriftet overholder forskrifterne 
om, at tidsskriftet bliver indplaceret på niveau 1 på autoritetslisterne i henhold til den bibliometriske 
forskningsindikator. 

Redaktionen refererer til samarbejdspartnernes ledelse på et årligt møde efter tidsskriftets udgivelse. 
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Målgruppe		
Tidsskiftet har særligt fokus i Danmark, Skandinavien og Nordeuropa, men henvender sig 
internationalt. Det henvender sig til bl.a. kunst- og kultur- samt naturhistoriske institutioner, museer 
og arkiver, universitetsafdelinger m.v. Tidsskiftet henvender sig til alle, der er interesserede i at 
holde sig opdateret på den nyeste viden produceret af forskellige faggrene og baseret på empirisk 
materiale.  

Økonomi	og	samarbejdspartnere	
Tings Tale er funderet som et samarbejde mellem forskellige samarbejdspartnere. 
Samarbejdspartnere kan tilknyttes tidsskriftet på to forskellige vilkår. Disse er som henholdsvis 
redaktionelle partnere og ambassadører.  

• Redaktionelle partnere bidrager med arbejdstid til redaktionen af tidsskriftet og til 
finansieringen. Redaktionelle partnere har medindflydelse på tidsskriftets faglige udvikling.  

• Ambassadører bidrager til finansieringen af tidsskriftet og profilerer tidsskriftet i fagmiljøer. 
En mulig økonomisk fordelingsnøgle, der kan reguleres ved flere tilknyttede 
samarbejdspartnere, kan se således ud for samarbejdspartnere: 

1) Redaktionelle partnere: 20.000 kr. pr. år. 

2) Ambassadører: 10.000 kr. pr. år. 

Tidsskriftets budget udgør 130.000 kr. det første opstartsår og 115.000 kr. de følgende år. Dette 
omfatter opsætning, trykning og udgivelse af tidsskriftets årlige bog samt oversættelse af op til 50 
sider fra dansk til engelsk ved en professionel oversætter.  

Det redaktionelle arbejde estimeres til i alt to ugers arbejde pr. redaktør. Udgiften hertil dækkes af 
de respektive redaktionelle partneres drift.  

 


