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Redaktionens beretning
til FaFs ordinære generalforsamling 14. marts 2014
v. Jette Rostock
I årets løb er Arkæologisk Forum, som planlagt, udkommet med to numre – nr. 28 i maj 2013
og nr. 29 i november 2013.
I maj-nummeret skrev redaktionen en leder om tendensen i de navne de nye fusionerede
museer har valgt. De valgte navne starter ofte med ”Museum” efterfuldt af et større
geografisk område - ind imellem et noget større end museet rent faktisk dækker.
Forsidebilledet ”Museum Danmark” er en kommentar til denne trend. Indholdsmæssigt
behandler artiklerne i nr. 28 ret mange forskellige ting, og selv temaet er blevet til to små
temaer i dette nummer: ”Det digitale museum” og ”Similarities og differences”. Sidstnævnte
indeholdt to artikler skrevet på engelsk. Den ene sammenlignede dansk og britisk
arkæologisk udgravningsmetode, og den anden sammenlignede dansk og irsk lovgivning på
kulturarvsområdet. Det er ikke første gang at vi bringer artikler skrevet på et andet sprog
end dansk. Artikler på svensk og norsk ses jævnligt, og vi har også før haft en enkelt eller to
artikler på engelsk – og her var det det mest naturlige da skribenterne kom fra engelsksprogede lande, og ikke kunne skrive på dansk.
I november-nummeret nr. 29 er det til gengæld blevet et noget større tema med hele 5
artikler om ”Nye udstillinger”. Ret tilfældigt blev dette tema, om man så må sige, bakket op
af FaFs tur til det nybyggede Moesgård Museum – et aktuelt og heldigt sammenfald.
I redaktionen er vi fortsat, som på tidspunktet for sidste generalforsamling, otte personer:
Mette Palm (ansvarshavende redaktør), Bo Jensen, Anna Beck, Ole Thirup Kastholm, Morten
Ravn, Signe Lützau Pedersen, Sara Gjerlevsen og Jette Rostock. Og vi arbejder nu på
Arkæologisk Forum nr. 30 – og med det går Arkæologisk Forum ind i sit 15 år.

