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Vi efterlyser artikler…  

 

Hvorfor graver vi? 

På en session ved EAA-mødet i 2010 var emnet det simple men meget essentielle 

spørgsmål ’Why excavate?’ I debatten deltog arkæologer fra både Europa og resten af 

verden, som gav deres personlige mening om, hvorfor udgravningen er - eller ikke er - så 

central for den arkæologiske praksis. Siden er sessionen blevet fulgt op af en 

artikelsamling publiceret i Archaeological Dialogues (nr. 18.1. 2011).  

 

Problematikken omkring udgravningens rolle i den arkæologiske praksis er yderst relevant 

i dag – både i et internationalt perspektiv, men i høj grad også set med danske øjne. Vi 

befinder os i en tid, hvor selve udgravningspraksis er under forandring gennem 

udviklingen af nye strategier, nye registreringsformer og nye standarder. Derfor følger 

Arkæologisk Forum nu op på emnet med spørgsmålet – hvorfor graver vi? – set fra et 

dansk perspektiv. 

 

Ved første øjekast kan svaret på spørgsmålet synes indlysende – at udgravningen udgør 

arkæologens adgang til primær data. I stigende grad bliver der dog sat spørgsmålstegn 

ved denne praksis fra offentligheden, bygherre, myndigheder og sågar fra egen rækker. 

 

Har vi ikke snart gravet nok? Hvorfor skal vi blive ved med at udgrave, når vi ikke kan nå 

at behandle (og publicere) det, som vi allerede har undersøgt? Hvad betyder udgravningen 

for arkæologien og arkæologerne? Er udgravningen ikke stadig arkæologiens stærkeste 

brand, så kan vi som fag overleve uden dette? Hvad skal graves? Og af hvem, hvordan og 

hvorfor? Hvad betyder udgravningen for samfundet, nutiden og fremtiden? 

 

Denne debat er vigtig, og derfor inviterer redaktionen hermed alle til at skrive et 

indlæg til debatten. Perspektivet kan være lokalt, nationalt eller internationalt alt efter 

vinklen på emnet. Vi er både interesserede i bidrag, der tager problematikken op på et 

metaplan og bidrag, der tager fat i den praktiske hverdag.  

 

Vi lægger vægt på korte indlæg (2-4 sider), som tager fat på emnet med en 

problematiserede og/eller diskuterende vinkel. Yderligere forfatter vejledning findes her: 

http://www.archaeology.dk/11455/Vejledning%20til%20skribenter  

 

Send dit bidrag til redaktion@archaeology.dk  Deadline: 1.marts 2012.  

 

 

Alle indlæg vil gennemgå en redigering og redaktionen forbeholder sig ret til ikke at trykke 

alle artikler og indlæg. 


