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Arkæologisk Forum nr.1, November 1999 

 
 
 

Foreningen af fagarkæologer (FAF) har nu bestået i næsten 2 år. 
Dette synes vi skal markeres. Derfor har vi lavet et tidsskrift ”Ar-
kæologisk Forum”, som vi har fornøjelsen af at udsende. Arkæo-
logisk Forum er ikke alene et medlemsblad, idet det henvender sig 
til arkæologer såvel som til andre, der interesserer sig for kulturhi-
storie i et bredere perspektiv. 

 
Det er intentionen at skabe et dynamisk tidsskrift med engagerede 
videnskabelige artikler samt debatter og interviews med baggrund 
i den arkæologiske del af kulturlivet. Arkæologisk Forum skal ori-
entere om: Arkæologiske udgravninger, aktuelle emner indenfor 
arkæologi og kultur, interviews med centrale personer fra den kul-
turelle verden, skabe debat indenfor arkæologi og kultur, orientere 
om hvordan EDB kan bruges som redskab i arkæologien og oply-
se om kommende konferencer og møder i arkæologisk og kulturelt 
regi. Desuden skal der både være plads til, at læserne kan kom-
mentere emner, som kan være af interesse (læserbreve) og til ak-
tuelle emner (aktuelt). 

 
Hensigten er ikke blot at fortælle om de sidste fund, men mere 
lægge vægten på fortolkningen af den materielle kulturarv ud fra 
dennes samtid og udfra den viden, vi i dag besidder. Samtidig skal 
Arkæologisk Forum være refleksivt, så det ikke alene fortæller og 
fortolker, men også lægger op til mere utraditionelle vinkler og 
debat om fagets dogmer. Derfor har interviews og debat en central 
rolle i bladet.  

 
Vi synes, der er et tomrum, der skal dækkes i den arkæologiske 
verden. Vi synes, der er for lidt debat om væsentlige emner, og at 
der er for lidt oprigtighed og engagement blandt arkæologer. Vi 
håber, at dette forum, vi prøver at skabe, vil opmuntre vore fag-
fæller til at stå frem og give sig til kende. Lad os få lidt debat. Der 
er mange emner, der kan diskuteres indenfor arkæologi og kultur. 
Vi håber, du synes om Arkæologisk Forum, således at også du 
kunne få lyst til at deltage i debatten. 

 
Redaktionen  


