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Udtrådt af redaktionen 
Thomas Larsen Schmidt er udtrådt af redaktionen efter at have været redaktionsmedlem 

siden medio 2005. Fortsat god vind til dig, Thomas!  
 

Arkæologisk Forum nr. 24 udkommet 
Nr. 24 udkom i uge 21. Og redaktionen har fået god respons på og kommentarer til 

indholdet – og et par ønsker, til opfølgende problematikker i forlængelse af temaet om 
forskning og publicering, som læserne gerne ser behandlet i de kommende numre. Vi skal 
se hvad vi kan gøre. 

 

Evaluering af fagfælleforløbet 
Arkæologisk Forum nr. 24 er det første nummer hvori artiklerne er blevet fagfællebedømt 
af fagfæller uafhængige af redaktionen.  

 
Redaktionen er derfor i gang med en evaluering af forløbet: fra 1. udgave af artikel, over 

fagfællebedømmelse og redaktionel feedback og korrektur, til færdige artikel. Og vi har 
bedt fagfæller og skribenter om deres indtryk, kritik og forslag med henblik på i fremtiden 
at få et godt forløb og det bedst mulige resultat. Generelt set ser det ud til at skribenter og 

fagfæller er tilfredse, men et par mindre justeringer i informationen til fagfæller og 
skribenter vil blive indarbejdet – især angående Arkæologisk Forums profil og formål. 
 

Fagfællebedømmelse uafhængig af redaktionen betyder at mange flere mennesker nu 
bliver involveret i arbejdet med Arkæologiske Forum – de eksterne fagfæller stiller nu også 

frivilligt med deres tid og ekspertise.  For redaktionen betyder det at vi nu holde kontakt til 
næsten dobbelt så mange mennesker (skribenter + fagfæller) og en noget anden 
arbejdsgang end tidligere bliver nødvendig. Indførelsen af den eksterne 

fagfællebedømmelse stiller i det hele taget større krav til redaktionsmedlemmernes 
kompetencer: organisatorisk og arkæologisk fagligt.   
 

For både redaktion, skribenter og fagfæller betyder det dog også en berigelse i form af et 
udvidet netværk og et større fagligt udbytte – som i sidste ende forhåbentlig også kommer 

læserne af Arkæologisk Forum til gode. 
 
 


